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Rozdział III 
 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa Nr ................................................ 
 
W dniu .........-.........-2016 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………. 

posiadającym NIP .............................................., REGON ................................................, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

.......................................................................................................................... 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie prac 

porządkowych w budynkach Wydziału Zarządzania UW przy ul. Szturmowej 1/3 w 

Warszawie, o łącznej powierzchni ok. 11 000 m2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

2. W okresie wakacji, tj. w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień, powierzchnia do 

sprzątania wynosić będzie ok. 5 000 m2, z zastrzeżeniem ust. 4.  

3. Serwis zimowy parkingi i ciągi piesze – łączna powierzchnia ok. 10 000 m2, usługa 

obejmuje odśnieżanie terenu i zapewnienie dostępu do miejsc parkingowych oraz dojścia 

do budynków. Gotowość od podjęcia akcji odśnieżania maksymalnie w ciągu 3 godzin. 

Zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu oraz piasku i soli. 

4. Przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy   

Wykonawca dokona dokładnego pomiaru i przeliczenia powierzchni przeznaczonej do 

sprzątania, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności tej zostanie 

sporządzony protokół, w którym zostanie zawarty również opis aktualnego stanu 
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technicznego i czystościowego budynków.  Protokół zostanie podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron i na podstawie metrażu w nim określonego 

odbywać się będą rozliczenia pomiędzy Stronami. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszenia powierzchni do sprzątania 

o nie więcej niż 40%, o czym poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Z tytułu zmniejszenia powierzchni Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy innemu podmiotowi. 

7. Załącznikiem do niniejszej umowy jest kserokopia oferty Wykonawcy z dnia .........-

.........-2016 r. (wraz ze wszystkimi załącznikami, uzupełnieniami, wyjaśnieniami) 

złożonej w przetargu nieograniczonym. 

 

§ 2 

1. Zakres prac porządkowych obejmuje wszelkie czynności mające na celu utrzymanie 

czystości w budynkach, a w szczególności: 

− odkurzanie powierzchni podłogowych – codziennie, 

− mechaniczne mycie i konserwacja podłóg kamiennych – codziennie, 

− mechaniczne czyszczenie, konserwacja z zabezpieczeniem antypoślizgowym 

podłóg drewnianych – codziennie, 

− wycieranie kurzu z mebli, sprzętu biurowego parapetów i grzejników – codziennie, 

− opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków – codziennie, 

− utrzymanie w czystości wyposażenia sal wykładowych wraz z tablicami i 

ściereczkami tablicowymi – codziennie, 

− mycie glazury, luster i ścianek działowych w sanitariatach – w miarę potrzeb, 

− mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych – codziennie, 

− wynoszenie nieczystości do kontenera – codziennie, 

− utrzymanie w czystości wind – codziennie, 

− utrzymanie w czystości drzwi i ościeżnic – codziennie, 

− czyszczenie zabrudzeń zmywalnych ścian – w miarę potrzeb, 

− wycieranie na sucho i w razie potrzeby na mokro koszy na śmieci, naświetleń lamp 

(kloszy) w sanitariatach i wywietrzników – w miarę potrzeb, 

− mycie okien (jednostronnie) – w miarę potrzeb, 
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− pranie wykładzin dywanowych – w miarę potrzeb, 

− czyszczenie obić tapicerskich, usuwanie plam – w miarę potrzeb, 

− odkurzanie i konserwacja elementów boazerii i okładzin ze stali nierdzewnej – w 

miarę potrzeb, 

− utrzymanie czystości schodów wejściowych do budynków wraz z podjazdami dla 

osób niepełnosprawnych, w tym odśnieżanie zimą. 

2. Do codziennych obowiązków Wykonawcy należy również: 

− ustawienie w należytym porządku wszystkich mebli ruchomych (ławki, stoły, 

krzesła i  inne) po zakończeniu sprzątania, 

− zamknięcie wszystkich okien w sprzątanych budynkach, 

− zakodowanie pomieszczeń z kodami dostępu po zakończeniu sprzątania, 

− zdanie kluczy ochronie Wydziału. 

3. Czynności przewidziane do wykonywania codziennie muszą być wykonywane we 

wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 21,00 do 5,00, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Pomieszczenia zabezpieczane kodami dostępu muszą być sprzątnięte i zakodowane do 

godziny 24,00. 

5. Każdego dnia realizacji niniejszej umowy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

odpowiedzialny za nadzór nad realizacją niniejszej umowy, wymieniony w § 9 ust. 2 

niniejszej umowy, ma obowiązek stawić się o wcześniej uzgodnionej godzinie w 

Administracji Wydziału Zarządzania UW i złożyć raport o stanie czystości budynków. 

§ 3 

1. Wykonawca będzie wykonywał prace przy użyciu własnych środków czyszczących, 

konserwujących, zapachowych oraz worków na śmieci, a także własnego sprzętu 

ręcznego i mechanicznego, w ramach ceny jednostkowej, o której mowa w §6 niniejszej 

umowy. 

2. Wszelkie środki stosowane przez Wykonawcę do wykonywania prac porządkowych 

muszą być wysokiej jakości, posiadać wymagane przepisami atesty upoważniające do 

stosowania w Polsce i być biologicznie neutralne. Środki do czyszczenia i konserwacji 

podłóg muszą być ponadto antypoślizgowe – szczególnie w sali sportowej. Do 

czyszczenia i konserwacji podłóg Wykonawca zobowiązany jest stosować technologie, w 

tym sprzęt i środki chemiczne, przedstawione w ofercie przetargowej. Zmiana 

technologii, sprzętu lub środków chemicznych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest regularnie przedkładać Zamawiającemu aktualne atesty i 

dokumenty potwierdzające zakup środków chemicznych stosowanych do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny 

być przedkładane co trzeci miesiąc, razem z fakturą, o której mowa w § 6 ust. 6 niniejszej 

umowy. 

4. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie 

udostępnić Wykonawcy pobór energii elektrycznej i wody oraz pomieszczenie do 

przechowywania sprzętu i środków czystościowych niezbędnych do bieżącej pracy. 

Pomieszczenie to Wykonawca zobowiązany jest opróżnić i wydać w stanie 

czystościowym niepogorszonym w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, na 

podstawie protokołu przyjęcia i odbioru. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie osoby wykonujące prace 

porządkowe w jednakowe, estetyczne ubrania z nazwą firmy i identyfikatorem 

pracownika. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do wysokiego standardu wykonywanych prac porządkowych i 

uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający będzie kontrolować Wykonawcę w zakresie wywiązywania się z 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym kontrolować jakość wykonania 

prac porządkowych. 

2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków, 

Zamawiający sporządzi protokół, w którym opisze stwierdzone uchybienia, z 

zastrzeżeniem ust. 5. Z tytułu zaistniałych zaniedbań Zamawiającemu przysługiwać 

będzie kara umowna. W przypadku stwierdzenia zaniedbań więcej niż jednokrotnie w 

ciągu jednego miesiąca, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara odpowiednio 

zwielokrotniona, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaniedbań, o których mowa w ust. 2, 

więcej  niż dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca, Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w 

protokole, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie – nie później niż do godz. 5,00 (w 
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nocy) dnia następnego, pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez 

wypowiedzenia. 

5. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w § 2 ust. 5 

niniejszej umowy, Zamawiający sporządzi pisemną informację w tym zakresie i nie 

później niż następnego dnia roboczego (pon.-piąt.) prześle ją do Wykonawcy faksem na 

numer: ............................................., z zastrzeżeniem ust. 6. Z tego tytułu 

Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna. W przypadku niewywiązania się 

Wykonawcy z ww. obowiązku więcej niż jednokrotnie w ciągu jednego miesiąca, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie kara odpowiednio zwielokrotniona. 

6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z przesłaniem faksu do Wykonawcy, 

informacja, o której mowa w ust. 5 zostanie wysłana listem poleconym. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie prac porządkowych będzie płatne miesięcznie, w 

wysokości obliczonej jako iloczyn liczby m2 powierzchni i wynagrodzenia 

jednostkowego określonego w ust. 2, odpowiednio w pkt a) lub b) oraz c). 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w przetargu Strony ustalają następujące 

wynagrodzenie za wykonanie czynności opisanych w § 2 niniejszej umowy i utrzymanie 

czystości 1 m2 powierzchni w skali miesiąca: 

a. w okresie roku akademickiego (styczeń-czerwiec i październik-grudzień) – w 

wysokości .............................. zł netto  

               (słownie: ………...................................................................................................), 

b. w okresie wakacji (lipiec-wrzesień) – w wysokości ............................. zł netto  

               (słownie:................................................................................................................). 

c. serwis zimowy - w wysokości ……………………………zł netto 

              (słownie: ………………………………………………………………………..). 

Powyższe wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług 

(VAT), obliczony według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku 

podatkowego. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie jednostkowe netto określone w ust. 2, nie ulegnie 

zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wartość przedmiotu umowy z podatkiem VAT, obliczonym z zastosowaniem stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy, za cały okres umowny 

wynosi:..................................zł (słownie: ....................................................................... 

........................................................................................................................................). 
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5. Kwota określona w ust. 4 może ulec zmniejszeniu – w przypadku zmniejszenia 

powierzchni do sprzątania, o czym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, lub zwiększeniu 

– w związku z ewentualną ustawową zmianą stawki podatku VAT. 

6. Strony ustalają, że wysokość stawek roboczogodziny określona w ust. 2 nie ulegnie 

podwyższeniu w okresie trwania niniejszej umowy. 

7. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego należnego Zleceniobiorcy może ulec zmianie, w 

przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.  

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie  przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że 

zmiany wymienione w ust. 7 pkt 2–3 będą  wpływały na koszt wykonania zamówienia. 

Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy wykaz osób zatrudnionych do realizacji usługi, 

dla których zmiany wymienione w ust. 7 pkt 2–3 mają zastosowania wraz z kalkulacją 

kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Zmiana wynagrodzenia w związku z 

okolicznościami, o których mowa w ust. 7 nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie 

udokumentowany wniosek Zleceniobiorcy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 

będzie podlegał weryfikacji Zleceniodawcy, który zastrzega sobie prawo do odmowy 

dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie będzie spełniał 

warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia 

w związku z okolicznościami o których mowa w ust. 7 wchodzi w życie z dniem zmiany 

przepisów, które stanowią podstawę zmiany  wynagrodzenia wykonawcy. Niezależnie od 

terminu zawarcia aneksu zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zmiany 

przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 

9. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W 

związku ze wskazanymi w ust. 7 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest\o 

kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usług. 

10. Rozliczenie następować będzie po wykonaniu i odebraniu usługi, na podstawie faktury 

wystawionej po upływie miesiąca kalendarzowego. 
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11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, na wskazany na fakturze 

rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. Nr rachunku Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………… 

12. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami za zwłokę. W przypadku powtarzającego się niedotrzymywania 

przez Zamawiającego terminów płatności, Wykonawca może rozwiązać umowę z 

zachowaniem 2–miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Wypowiedzenie musi zostać przekazane na piśmie. 

13. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy: 

a) przez Wykonawcę z naruszeniem § 12 ust. 2 niniejszej umowy  

lub 

b) przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 3 lub § 5 ust. 4 lub § 7 ust. 9 niniejszej 

umowy – wynagrodzenie za miesiąc, w którym umowa została rozwiązana, Wykonawcy 

nie  przysługuje. 

14. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

§ 7 

1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany 

jest: 

1) przedłożyć Zamawiającemu listę pracowników przydzielonych do wykonywania 

przedmiotu niniejszej umowy wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi 

oraz dokumentacją potwierdzającą formę zatrudnienia. 

2) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę kserokopie umów potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę 

każdym z pracowników wpisanych na listę, o której mowa w pkt 1, 

3) okazać Zamawiającemu oryginały umów, o których mowa w pkt 2. 

2. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przydzielić (i wpisać na 

listę, o której mowa w ust. 1 pkt 1) pracowników wymienionych w ofercie przetargowej 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, gdy z przyczyny leżącej poza kontrolą Wykonawcy, wystąpi konieczność 

przydzielenia innego pracownika niż wymieniony w ofercie przetargowej lub 

konieczność dokonania zmiany pracownika w okresie trwania umowy, Wykonawca ma 
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obowiązek przydzielić pracownika spełniającego wymagania postawione w 

postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy i posiadającego 

kwalifikacje zawodowe nie mniejsze niż pracownik, w miejsce którego został 

przydzielony (w szczególności ukończone szkolenia), z uwzględnieniem ust. 4. 

4. Przed każdą zmianą pracownika Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem, informacje o 

proponowanym nowym pracowniku umożliwiające dokonanie oceny, czy spełnia on 

wymagania określone w ust. 3. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na realizację obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy przez zaproponowanego przez Wykonawcę 

pracownika, jeżeli nie rokuje on należytego wykonywania obowiązków. W takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zaproponować inną osobę  w celu 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

6. Każda zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana pracownika zobowiązuje 

Wykonawcę do: 

a) aktualizacji listy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

b) przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę kserokopii umowy potwierdzającej dysponowanie przez Wykonawcę 

nowo przydzielanym pracownikiem, 

c) okazania Zamawiającemu oryginału umowy, o której mowa w pkt 2. 

Czynności określone w pkt 1-3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem 

nowo przydzielanego pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie ograniczyć dokonywanie zmian 

pracowników realizujących obowiązki wynikające z niniejszej umowy, które nie mogą 

przekroczyć 30% ogólnej liczby osób wykonujących przedmiot umowy. 

8. Zamawiający ma prawo niedopuszczenia do wykonywania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy przez osobę niezaakceptowaną przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne  

roszczenia do Zamawiającego. 

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień zawartych w 

niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna albo prawo 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 
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§ 8 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z 

obowiązków, o czym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto 

za dany miesiąc, obliczonego zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w § 2 ust. 5 

niniejszej umowy (o czym mowa w § 5 ust. 5) – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego brutto za dany miesiąc, 

obliczonego zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień zawartych 

w § 7 niniejszej umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, za każde 

naruszenie; 

4) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 3 lub § 

5 ust. 4 lub § 7 ust. 9 niniejszej umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy; 

5) w przypadku rozwiązania umowy z naruszeniem § 12 ust. 2 niniejszej umowy – 

Strona, która rozwiązała umowę zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10 

% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. Kary umowne mogą być potrącane z wzajemnych wierzytelności. 

3. W przypadku wystąpienia w ciągu jednego miesiąca nieprawidłowości będących 

podstawą do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych ustalonych w ust. 1 pkt 1-3, 

kary te sumują się. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnień Stron do żądania odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 

 

§ 9 

1. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej  

umowy jest .................................................................., nr tel. ............................................ . 

1) Z ramienia Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją 

niniejszej umowy są: ..............................................., nr tel. ........................................... , 

2) ..................................................................................., nr tel. ........................................... 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą współpracę ww. osób z przedstawicielem 
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Zamawiającego wymienionym w ust. 1, Administracją Wydziału Zarządzania UW oraz 

Kierownictwem firmy pełniącej ochronę w budynkach Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest również zapewnić właściwą współpracę wszystkich osób wykonujących 

obowiązki wynikające z niniejszej umowy z osobami pełniącymi ochronę w sprzątanych 

budynkach. 

§ 10 

1. Za przeszkolenie osób wykonujących obowiązki wynikające z niniejszej umowy w 

zakresie BHP i p.poż. oraz za ewentualne wypadki przy pracy odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przepisami w tym zakresie 

obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim i ponosi odpowiedzialność za ich 

przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące obowiązki wynikające z niniejszej 

umowy. 

2. Każda z osób wykonujących prace porządkowe objęte niniejszą umową musi być 

ubezpieczona przez Wykonawcę od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkie zniszczenia i 

szkody powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, w szczególności: poobijane 

narożniki, ściany, wyrwane gniazdka elektryczne, uszkodzone odboje, płytki, cokoły, 

meble, zgubione klucze, itd. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia zniszczeń i szkód, o których 

mowa w ust. 3, i doprowadzenia do stanu pierwotnego (naprawy, wymiany). Koszty te 

mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności. 

5. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy musi posiadać aktualne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę nie mniejszą niż 500 000 zł (pięćset 

tysięcy złotych). 

§ 11 

1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego jej wykonania w wysokości …………….................................................. zł 

(słownie: ..............................................................................................................................) 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać należne 

Zamawiającemu kary umowne i koszty, o których mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego 

dnia obowiązywania niniejszej umowy. 
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4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 12 

1. Niniejszą umowę zawarto na okres  – od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 lipca 2018 r.  

2. Rozwiązanie umowy przed końcem okresu wymienionego w ust. 1 jest możliwe 

wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, § 5 ust. 4, § 

6 ust. 8, § 7 ust. 9 oraz § 12 ust. 3 niniejszej umowy. Wypowiedzenie umowy wymaga 

formy pisemnej. 

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

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Informację o rozwiązaniu 

umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie. 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy 

w stosunku do treści oferty złożonej w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie nie będzie 

możliwe, spory będzie rozstrzygać właściwy sąd. 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 

każdej zmianie swoich danych teleadresowych. 

2. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1, pisma wysłane na 

adres lub numer faksu wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 
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§ 15 

Dokumenty przetargowe – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do interpretacji postanowień 

niniejszej umowy. 

§ 16 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załącznik do umowy: 

Kserokopia oferty przetargowej Wykonawcy 

 
 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


