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UMOWA NR ZP/…/2021 

 

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

 

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 – Lucyny Kozery 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

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

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

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………………………..…… 

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

nr ………………………….z dnia ………………... wydanego przez………………………….…… 

……………………………. mającym siedzibę w ……………………………………..……………. 

posiadającym rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą 

o nr……………………………………………………………………………………………............ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

Niniejsza umowa jest konsekwencją wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie 

przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2020r., poz.2320 ze zm.) 

 

§ l 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace porządkowe obejmujące 

sprzątanie klatek schodowych, wskazanych w załączniku nr 1. 

2. Przedmiotem umowy jest usługa sprzątania ww. nieruchomości przy użyciu własnych 

materiałów i środków chemicznych, odpowiednich do charakteru powierzchni  

i spełniających odpowiednie normy sanitarne, stosując w swojej pracy odpowiednie urządzenia 

i technologie. 

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

i materiały, własny sprzęt oraz maszyny. 

4. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

 zamiatanie klatek schodowych łącznie z omiataniem ścian i sufitów, 

 mycie okien, 

 mycie klatek schodowych – podłogi, 

 wykonywanie innych prac porządkowych – w tym jeden raz w tygodniu lub wg potrzeb 

zamiatanie terenu przyległego do budynku oraz ciągów komunikacyjnych do budynku wraz 

z zamiataniem zalegających liści, w okresie zimowym odśnieżanie i skuwanie lodu i 

usunięcie śliskości na ciągach komunikacyjnych przy budynku, omiatanie pajęczyn. 

5. Szczegółowy zakres sprzątania z określeniem częstotliwości określa załącznik nr 1. 

 

§ 2 

 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania do 31.12.2022 roku. 

 

§ 3 

 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Ryszard 

Adamowski i Sylwia Dudzik. Mają oni prawo prowadzić kontrolę jakości świadczonych 

przez Wykonawcę usług. 

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

Wykonawcy najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu pracy, w przeciwnym 
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wypadku wykonanie prac uznaje się za wykonane należycie i przyjęte przez 

Zamawiającego. 

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

wykonać je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące wszystkie czynności w zakresie realizacji 

zadania, uczestniczące bezpośrednio przy realizacji niniejszej umowy, były w okresie 

realizacji umowy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

2020r., poz. 1320). Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie przedmiotu 

umowy przez osoby, które zatrudnia. 

5. Każdorazowo na żądania Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym nie krótszym 

niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę 

zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 1 oraz inne 

dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów (zawierające zanonimizowane dane 

podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 

1781) o ochronie danych osobowych lub innych przepisów) wraz z opisem czynności 

wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamówienia. W przypadku podjęcia 

przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów 

przedstawionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do 

właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez 

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte przedmiotem 

zamówienia, o którym mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 4 

 

Wykonawca wyznacza do wykonywania przedmiotu umowy następujących pracowników: 

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

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie przedmiotu umowy przez osoby, które 

zatrudnia. 

 

§ 5 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody na mieniu i osobach powstałe  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

 

§ 6 

 

Z tytułu wykonania niniejszej umowy, tj. sprzątania klatek schodowych, Zamawiający będzie 

wypłacał wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 

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

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

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

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

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

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

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: 



3 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

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

wartości robót brutto ujętej w § 6 umowy,  

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

2 % wartości robót brutto ujętej w § 6 umowy. 

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 zastrzeżone kary nie pokrywają szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wówczas strony zastrzegają możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. Za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników, o których 

mowa w §3 ust. 1 na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek stwierdzenia braku umowy o pracę osób 

wykonujących bezpośrednio zadanie. 
7. Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy jeżeli Wykonawca nie 

wywiązuje się z obowiązków w zakresie: 

a) terminowego przystąpienia oraz wykonania robót, 

b) należytej jakości świadczonych robót, 

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

Wykonawca będzie miał do wykonania jednocześnie kilka robót, 

d) nie usunięcia w terminie umownym usterek w ramach robót gwarancyjnych. 

 

§ 8 

 

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

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

w fakturze. 

2. Płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie odbywała się poprzez mechanizm 

podzielonej płatności (MPP), zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747). 

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu odstępuje od możliwości stosowania faktur 

elektronicznych, ustrukturyzowanych, na zasadzie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U.2018.2191 ze zmianami). 

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 do 

7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o wystąpieniu usterek. 

2. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma 

prawo powierzyć usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego. 
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§ 10 

 

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

aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

 

Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

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

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 


