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UMOWA NR ZP/…/2021 

 

 

zawarta w Brzegu w dniu …………………….. pomiędzy: 

1. Gminą Brzeg ul. Robotnicza 12,49-300 Brzeg  w imieniu, której działa Zarząd Nieruchomości 

Miejskich w Brzegu z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 32 reprezentowany przez: 

Dyrektora – Marka Sidora, 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Lucyna Kozera 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

2. .…………………………………………………………………………………………….. 

zam.………………………………………………………………………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

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

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /lub KRS*/zbędne skreślić/ 

nr ……..…………………………. z dnia ………………............mającym siedzibę w 

…………………………………………………… 

posiadającym rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą o 

nr…………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie                                 

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 

20/2021 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 16 lutego 2021r. 

§ l 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi sprzątania  

i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych „ZNM” w Brzegu w budynku przy ul. B. 

Chrobrego 32 oraz usługi wykonywania drobnych prac konserwacyjnych w budynku 

ZNM, a także usługi utrzymania czystości na terenie zewnętrznym przyległym do 

budynku ZNM przy Pl. Moniuszki 1/ B. Chrobrego 32. 

 

Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa sprzątania w/w nieruchomości przy użyciu 

własnych materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni. 

1. Wykonawca zapewnia odpowiedniej jakości i posiadające polskie atesty środki czystości i 

materiały, własny sprzęt oraz maszyny. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) dezynfekcję poręczy i klamek obustronnie, 

2) odkurzanie, zamiatanie i mycie podłóg, 

3) wycieranie kurzu z parapetów, mebli, sprzętu biurowego, 

4) mycie drzwi i lamperii, 
5) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażenie ich w worki, 

6) sprzątanie toalet, uzupełnianie na bieżąco w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz 

mydło w płynie, 

7) mycie umywalek w pomieszczeniach i utrzymanie ich drożności, 

8) mycie okien, parapetów,  czyszczenie żaluzji pionowych i poziomych, 

9) bieżące utrzymanie czystości przed budynkiem i na pozostałym terenie zewnętrznym 

przyległym do ZNM, odśnieżanie terenu, usuwanie lodu, w razie potrzeby – posypanie 

piaskiem, 

10) wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych w budynku ZNM. 

3. Prace, o których mowa w § 1 ust 2, będą wykonywane: 

1) w budynku przy ul. B. Chrobrego 32: 
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− od poniedziałku do piątku  w godzinach od 14.00 do 20.00, (sprzątanie biura) 

− od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 (prace konserwacyjne) 

2) na terenie zewnętrznym – bez ograniczeń 

4. Łączna powierzchnia sprzątania wynosi: 

a) pomieszczenia biurowe ZNM przy ul. B. Chrobrego 32 w Brzegu 

− pow. I kondygnacji 765,57 m2 

− pow. II kondygnacji 172,49 m2 

b) teren zewnętrzny zielony 213,0 m² 

c) teren zewnętrzny plac postojowy 2196,0 m². 

5. Szczegółowy wykaz pomieszczeń wymagający sprzątania oraz szczegółowy zakres czynności 

Wykonawcy w ramach wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik nr 1 

i 2. 

 

§ 2 

 

Umowa została zawarta na czas określony do 31.12.2022 roku. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac objętych umową własnym sprzętem, 

własnymi środkami i materiałami odpowiednimi do charakteru obiektu, spełniającymi 

odpowiednie normy sanitarne, stosując w swojej pracy odpowiednie urządzenia i technologie. 

2. W przypadku zaistnienia wykonania drobnych prac konserwacyjnych Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub drogą mailową o potrzebie wykonania tych prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych prac maksymalnie do 2 – ch dni roboczych 

od przyjęcia zgłoszenia. 

3. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Maciej Chmal 

posiadający prawo prowadzić kontrolę jakości świadczonych przez Wykonawcę usług. 

4. Reklamacje co do jakości wykonanych przez Wykonawcę prac będą zgłaszane bezpośrednio 

Wykonawcy najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu pracy, w przeciwnym 

wypadku wykonanie prac uznaje się za wykonane należycie i przyjęte przez Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania poprawek, Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca wyznacza do wykonywania przedmiotu umowy następujących pracowników: 

a) ………… ………………….(sprzątanie biura) 

 

b) ……………………………...(prace konserwacyjne  i prace na terenie zewnętrznym) 

 

c) ………………………………. 

2. Wyznaczony pracownik potwierdza codziennie odbiór kluczy z pomieszczeń biurowych w 

rejestrze poboru (dotyczy sprzątania pomieszczeń biurowych) i pozostawia klucze w 

wyznaczonym miejscu (skrzynka w sekretariacie). 

3. Wyznaczony pracownik posiada komplet kluczy wejściowych do budynku. 

4. Wyznaczony pracownik firmy sprzątającej posiada przeszkolenie przez Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje wyznaczonych pracowników firmy do wykonywania swoich 

obowiązków poza rozkładem czasu pracy ZNM w taki sposób, by wykonywali oni niżej 

wymienione czynności: 

− prowadzenie dozoru budynku ZNM w trakcie wykonywania obowiązków, 
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− sprawdzenie zamknięć drzwi i okien oraz stosowanych zabezpieczeń, 

− sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i armatury w pomieszczeniach higieniczno – 

sanitarnych, 

− podejmowanie natychmiastowych czynności wyjaśniających w przypadku zaobserwowania 

obecności w budynku ZNM osób nie będących pracownikami ZNM 

6. Zamawiający w miarę posiadanych możliwości, zobowiązuje się przydzielić pracownikom 

Wykonawcy zamknięte pomieszczenie do przebierania się i przechowywania materiałów oraz 

sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody na mieniu i osobach powstałe w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

 

§ 6 

 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy, tj. sprzątania pomieszczeń biurowych ZNM, świadczenia 

usług konserwacyjnych i usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym przy ul. B. 

Chrobrego 32 w Brzegu, Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 

netto …………………. zł (słownie: …………………. zł) 

VAT 8 %  tj. …………… zł (słownie: ……………………….zł) 

VAT  23 % tj. …………… zł (słownie: ……………………….zł) 

brutto: …………. zł (słownie: ………………………….. zł). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy: co miesiąc z dołu. 

3. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

− za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości robót brutto ujętej w § 6 ust.1, 

− za każdy dzień zwłoki w realizacji określonego zlecenia lub usunięcia usterek w wysokości 

2 % wartości robót brutto zawartych w umowie, 

2. W przypadku niewykonania poszczególnego zlecenia w terminie, Zamawiający ma prawo 

powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne i odszkodowania z wynagrodzenia Wykonawcy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Ukaranie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go od obowiązku wykonania zadania w sposób 

należyty. 

5. Jeżeli zastrzeżenia kary nie pokrywają szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wówczas strony zastrzegają dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego. 

6. Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy jeżeli Wykonawca nie 

wywiązuje się z obowiązków w zakresie: 

a) terminowego przestąpienia oraz wykonania robót, 

b) należnej jakości robót, 

c) logistycznego przygotowania realizacji zaleconych prac porządkowych przy założeniu, iż 

Wykonawca będzie miał do wykonania jednocześnie kilka robót, 

d) nie usuwanie w terminie umownym usterek w ramach robót gwarancyjnych. 
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§ 8 

 

1. Zapłata za przedmiot każdego zlecenia nastąpi na podstawie comiesięcznej faktury, 

wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 

do 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy 

każdorazowo wskazane w fakturze. 

3. Nabywcą faktury jest Gmina Brzeg, posiadająca NIP 7471248878, adres: ul. Robotnicza 12, 49-

300 Brzeg, w imieniu którego działa Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu. 

4. Dane do faktury: Nabywca:  Gmina Brzeg 

ul. Robotnicza 12 

49-300 Brzeg  

NIP 747-12- 48-878. 

Odbiorca: Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu 

ul. Chrobrego 32 

49-300 Brzeg 

 

§ 9 

 

1. W przypadku wystąpienia usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 

dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o wystąpieniu usterek. 

2. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma 

prawo powierzyć usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

§ 14 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 15 

 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego praz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 


