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UMOWA NR ........................ 

 

zawarta w dniu ……………… roku w Warszawie, pomiędzy: 

1/ Miastem Stołecznym Warszawa – pl. Bankowy 3/5, 00 -950 Warszawa, NIP: 525-22-

48-481, REGON: 015259640, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.1759.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., przez: Pana 

Sylwestra Rudzińskiego – Zastępcę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. 

Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa,  
zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a   

2/ ……………………………………….………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, 

zwanymi w dalszej treści umowy Stronami, 

 

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr 

1/OSIR/2020/PN-u pn. Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem 

fitness oraz zadaszonego skateparku/ lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22                        

w Warszawie), na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm., została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

 

 

§ 1. (Przedmiot umowy) 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące 

świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości na terenie 

pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/ lodowiska przy ul.  

V Poprzecznej 22 w Warszawie, zwanych dalej „Obiektem”, z zastrzeżeniem treści 

ust. 4-6 poniżej. 

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, wykaz powierzchni, szczegółowy zakres 

czynności i obowiązków określa - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz                  

z załącznikami nr 1A-1C) - stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, w tym  

 szczegółowy zakres czynności świadczonych w ramach całodobowego sprzątania         

i utrzymanie w czystości parteru i kondygnacji Obiektu o łącznej powierzchni 

użytkowej 3553,56 m2 oraz zadaszonego skateparku / lodowiska (zał. nr 1A OPZ); 

 szczegółowy zakresie czynności świadczonych w ramach kompleksowego sprzątania  

i utrzymania w czystości powierzchni ogólnych, zespołu fitness, 

lodowiskiem/skateparkiem oraz powierzchni biurowej w trakcie trwania przerwy 

technologiczne (zał. nr 1B OPZ); 

 szczegółowy zakresie czynności wchodzący w zakres jednorazowego gruntownego 

sprzątania części basenowej, pomieszczeń szatni pływalni, natrysków, sanitariatów, 

pomieszczeń zespołu saunowego wykonywanego na 2 dni przed zakończeniem 

przerwy technologicznej (zał. nr 1C OPZ); 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami na podstawie, których 

przeprowadzono postępowanie i zawarto niniejszą umowę, jest integralną częścią umowy. 

Wszystkie czynności Wykonawcy związane z wykonaniem umowy winny być zgodne    

z wymogami opisanymi w OPZ i jego załącznikach. 

4. Strony ustalają, iż w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19, dokonanych ustawą, rozporządzeniem czy w inny 
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sposób, wpływających na konieczność wyłączenia z używania części lub całości 

powierzchni Obiektu i uniemożliwiających z mocy prawa wykonanie umowy            

w dotychczasowym zakresie – Strony potwierdzą okresowe pomniejszenie powierzchni, 

będącej przedmiotem umowy - stosownym protokołem wyłączenia powierzchni              

z obsługi celem ustalenia faktycznie sprzątanej powierzchni Obiektu, pomniejszonej         

w danym okresie o wyłączony z eksploatacji metraż Obiektu. W takim przypadku Strony 

dokonają rozliczenia wynagrodzenia za faktycznie sprzątaną powierzchnię w danym 

okresie i faktyczne doby sprzątania. Ograniczenie / wyłączenie powierzchni Obiektu ze 

sprzątania z mocy przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 jest 

wiążące dla Wykonawcy. Za niezrealizowanie z tego powodu przedmiotu Umowy           

w pełnym zakresie nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym niezwłocznie i wzajemnie będą 

informować się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

6. Strony umowy potwierdzać będą ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa        

w ust.5 oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub innych osób świadczących prace w ramach niniejszej 

Umowy z powodu COVID-19; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku      

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na daną Stronę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez Wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia publicznego lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

4) wstrzymania dostaw produktów lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub 

innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania czy realizacji Umowy/ jej części.  

 

§ 2. (Termin realizacji) 

1. Umowa zawarta zostaje na okres od 1 grudnia 2020 roku do 10 stycznia 2022 roku. 

 

§ 3. (Obowiązki Wykonawcy) 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizowania przedmiotu Umowy własnym sprzętem, za pomocą wyspecjalizowanych 

pracowników i przy wykorzystaniu zakupionych przez siebie i na własny koszt 

potrzebnych do należytego wykonana Usług urządzeń, materiałów, środków czystości 

i higieny, a także środków konserwujących i dezynfekujących, dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w Polsce (posiadających stosowne atesty PZH lub karty 

charakterystyki), jak również używania środków zgodnie z instrukcjami odpowiednich 

dostawców i producentów; 

2) realizowania przedmiotu Umowy poprzez wykwalifikowany personel posiadający 

ważne uprawnienia do wykonywania określonych prac (zwłaszcza wszelkich prac na 

wysokościach), za co ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności kontraktową    

i deliktową;  

3) przeszkolenia pracowników/ osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu 

Umowy w zakresie obowiązujących przepisów BHP i ochrony ppoż. oraz realizacji 

usługi zgodnie z tymi przepisami oraz z obowiązującymi normami sanitarnymi w tym 
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zakresie, przepisami o ochronie środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa; 

4) wykonywania czynności objętych Umową w sposób niekolidujący i niepowodujący 

zakłóceń w pracy Zamawiającego, stosując się do wewnętrznych regulacji 

organizacyjno-porządkowych obowiązujących u Zamawiającego; 

5) utrzymywania wysokiego standardu usługi i uwzględniania uwag zgłaszanych przez 

upoważnionych do nadzoru przedstawicieli Zamawiającego, w tym dokonywania 

wszelkich uzupełnień albo poprawek świadczonych usług na żądanie 

Zamawiającego; 

6) ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody, w tym za ewentualne 

nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań zawartych w Umowie, w tym za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie 

komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych/ przedmiotach czy 

roślinach, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, chyba że szkoda 

powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie zaniechał 

działania, do którego był zobowiązany niniejszą Umową. Wykonawca odpowiada 

przed Zamawiającym za wszelkie szkody powstałe na terenie Obiektu, spowodowane 

przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy i jest 

zobowiązany do niezwłocznego pokrycia pełnych kosztów usunięcia ww. szkód. 

7) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy /polisy ubezpieczeniowej 

przez okres realizacji przedmiotu umowy, w wysokości nie mniejszej niż wartość 

umowy brutto. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

(najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z 

warunkami ubezpieczyciela dotyczącymi przedmiotowego ubezpieczenia 

(poświadczone za zgodność z oryginałem) wraz z oryginałem lub notarialnie 

uwierzytelnioną kopią do wglądu Zamawiającego. Dodatkowo w przypadku 

kończenia się polisy w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu przed upływem terminu obowiązywania 

dotychczasowej polisy - kopii nowej polisy z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 

poprzednia polisa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami 

dokumentów potwierdzających płatności składek.  

W przypadku zapłaty składek na raty, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek najpóźniej na 7 dni 

przed wymaganym terminem płatności. 

 

§ 3A (Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej) 

1. Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne na 

mocy art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej 

Wykonawca/ Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy osobę/y świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności takich jak:  

1) sprzątanie hali basenowej i przebieralni, 

2) sprzątanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych; 

3) sprzątanie pomieszczeń sanitarnych; 

4) sprzątanie pomieszczeń socjalnych; 

5) sprzątanie terenów zewnętrznych; 

6) pełnienie dyżuru dziennego. 
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2.  Wykonawca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku 

określonego w ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT każdorazowo wraz z pisemnym 

oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu 

zatrudnionym w ramach klauzuli społecznej pracownikom wynagrodzenia za pracę za 

okres rozliczeniowy objęty fakturami Wykonawcy - potwierdzonym ich podpisami. 

Naruszenie obowiązku wypłacenia pracownikom wynagrodzenia za pracę kwalifikowane 

będzie przez Zamawiającego, jako rażące naruszenie postanowień/ warunków umowy.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby/ób podlegającej/ych zatrudnieniu zgodnie              

z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. Wykonawca 

jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie ( w formie pisemnej)           

w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 

5. W przypadku nie zatrudnienia przez Wykonawcę osoby/osób wymienionych w ust.1 

pkt.1-6) na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł naliczaną za każdy tego rodzaju 

przypadek w danym miesiącu, w którym Wykonawca nie wypełnił ww. zobowiązania. 

W przypadku gdyby okres ten miałby być krótszy niż miesiąc kara ta zostanie naliczona 

proporcjonalnie za część miesiąca danego przypadku niewykonania w/w zobowiązania. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 pkt.1-6) czynności. Wykonawca i/lub Podwykonawca będzie 

zobowiązany do: udzielenia wyjaśnień Zamawiającemu w formie pisemnej na każde 

jego zapytanie w terminie do 2 dni roboczych od skierowania zapytania. Nie złożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę i/lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

i/lub Podwykonawcę wymogów wynikających z klauzuli społecznej. 

7. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązek informacyjny względem osoby/osób 

fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 1, 

przewidzianych w przepisach art. 13 i 14 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 osobowych, DZ. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanej dalej „RODO”), to jest, 

że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których 

mowa w ust. 2, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 2 i nast. zostaną 

udostępnione Zamawiającemu - w celu związanym z realizacją Umowy na warunkach  

w niej określonych.  

 

§ 4. (Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego) 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia Wykonawcy dostępu do budynków i terenów zewnętrznych w sposób 

umożliwiający prawidłowe i bezpieczne świadczenie usług będących przedmiotem 

Umowy; nadto udostępnienia wody, energii elektrycznej i pomieszczenia w celu 

przechowywania w nim sprzętu i środków czystości – nieodpłatnie. Pomieszczenie 

powinno być odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do niego będzie miał Wykonawca.  
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2) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie 

z zasadami określonymi w Umowie. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 

u Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy ani za zobowiązania 

wynikające z zawartych przez Wykonawcę umów z osobami trzecimi/ pracownikami 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający w każdym czasie jest uprawniony do dokonania kontroli wykonywania 

Umowy przez Wykonawcę, który zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wszelkie 

informacje i dokumenty, jak również udzielić wszelkich wyjaśnień oraz wykonać zalecenia 

i żądania Zamawiającego, jak również potwierdzić na żądanie Zamawiającego spełnianie 

warunków Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do wystąpienia          

o zmianę osoby/osób wykonującej/ych przedmiot Umowy na inną/inne. Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania zmiany w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia. 

 

§ 5. (Wynagrodzenie) 

1. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynika ze złożonej oferty (załącznika 

nr 2 do Umowy) i nie przekroczy …………… złotych brutto (słownie: ……………… 

zł brutto), tym: 

1) w okresie roku 2020 roku - za bieżące całodobowe sprzątanie i utrzymanie          

w czystości Obiektu w miesiącu grudniu: w kwocie brutto nie przekraczającej 

……………… zł (słownie: …………………………………………100 złotych), 

wynikającej z iloczynu stawki za jedną dobę sprzątania Obiektu, określonej w ofercie 

Wykonawcy, tj. ………….. zł (słownie: …………………………………/100 

złotych) brutto i przewidywanej ilości dób sprzątania Obiektu w miesiącu grudniu, tj. 

29 dób, 

2) w okresie 2021 roku nie przekroczy ………..……… zł brutto (słownie zł brutto: 

……………………… złotych 00/100), w tym: 

a) za jednorazowe gruntowne sprzątanie Obiektu przed jego otwarciem po 

przerwie technologicznej w ryczałtowej kwocie brutto nie przekraczającej     

w sumie …………. zł (słownie: 

…………………………………………………………………… złotych),  

b) za bieżące całodobowe sprzątanie i utrzymanie w czystości Obiektu,          

w kwocie brutto nie przekraczającej ……………… zł (słownie: 

……………………………………………………………………………/100 

złotych), wynikającej z iloczynu stawki za jedną dobę sprzątania Obiektu, 

określonej w ofercie Wykonawcy, tj. ………….. zł (słownie: 

…………………………………/100 złotych) brutto i przewidywanej ilości 

dób sprzątania Obiektu w okresie realizacji umowy, tj. 344 doby, 

c) za całodobowe sprzątanie i utrzymanie w czystości wskazanych obszarów 

parteru i kondygnacji Obiektu w okresie przerwy technologicznej,            

w kwocie brutto ………….. złotych (słownie: 

………………………………………/100 złotych), wynikającej z iloczynu 

stawki za jedną dobę sprzątania Obiektu, określonej w ofercie Wykonawcy, tj. 

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

i przewidywanej ilości dób sprzątania Obiektu w okresie przerwy 

technologicznej, tj. 14 dób. Kwota ww. wynagrodzenia łącznego brutto może 

ulec zwiększeniu, jeżeli okres przerwy technologicznej zostanie przedłużony 

przez Zamawiającego.  
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3) w okresie roku 2022 roku - za bieżące całodobowe sprzątanie i utrzymanie           

w czystości Obiektu w części miesiąca stycznia (do dnia 10.01.2022r.): w kwocie 

brutto nie przekraczającej ……………… zł (słownie: 

…………………………………………100 złotych), wynikającej z iloczynu stawki za 

jedną dobę sprzątania Obiektu, określonej w ofercie Wykonawcy, tj. ………….. zł 

(słownie: …………………………………/100 złotych) brutto i przewidywanej ilości 

dób sprzątania Obiektu w miesiącu grudniu, tj. 9 dób. 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy, Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego 

odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny        

i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie za jednorazowe gruntowne sprzątanie Obiektu w 2021 roku będzie 

płatne jednorazowo po wykonaniu tej usługi. Po dokonaniu odbioru należytego wykonania 

usług potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Strony, należność za usługę 

świadczoną przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże przelewem na konto Wykonawcy 

w terminie wynikającym z oferty Wykonawcy (nie krótszym niż 21 dni) od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem wykonania 

usługi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie za bieżące kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości Obiektu         

w grudniu 2020 roku oraz w 2021 roku i części miesiąca stycznia 2022 roku będzie 

płatne miesięcznie i zostanie obliczone z zastosowaniem odpowiedniej stawki za jedną 

dobę sprzątania Obiektu (określonej w ust. 1: pkt 1, pkt 2 lit b) i lit. c) oraz pkt 3                

i wypłacone za faktyczną liczbę dób sprzątania Obiektu, z uwzględnieniem 

rzeczywistego okresu trwania przerwy technologicznej czy wyłączeń wynikających ze 

zmian obowiązujących przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Należność miesięczną za usługę świadczoną przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

przekazywał przelewem na konto Wykonawcy w terminie wynikającym z oferty 

Wykonawcy (nie krótszym niż 21 dni) od daty złożenia faktury Zamawiającemu z 

potwierdzeniem należytego wykonania usługi. Potwierdzenia wykonania usługi dokonuje 

upoważniony pracownik Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmiany (zmniejszenia bądź zwiększenia) przewidywanej ilości dób wykonywania usług 

określonych w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit b) i lit. c) oraz pkt 3,             z zastrzeżeniem nie 

przekroczenia górnej granicy łącznego szacowanego wynagrodzenia, określonej w ust.1 

pkt 1, pkt 2 lit. b) i lit. c) oraz pkt 3.  

5. Faktura powinna wskazywać:  

jako podatnika:  

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640,  

a płatnika:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 

04-611 Warszawa. 

6. Faktury będą wystawiane na kwoty wynikające z faktycznie wykonanych prac sprzątania 

Obiektu w danym miesiącu w ramach przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 1, płatne będzie w okresach miesięcznych, na podstawie faktur VAT 

składanych przez Wykonawcę w siedzibie płatnika, do 5-go dnia każdego miesiąca, 

następującego po miesiącu świadczenia usług. Prawidłowo wystawiona faktura winna 

zawierać numer umowy na podstawie, której została wystawiona  

7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego           

w wykonaniu złożonego polecenia przelewu bankowego. 
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8. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

……………………………………………….. Wykonawca oświadcza, że rachunek 

bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeniowych 

z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot 

Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. – tzw. split payment” 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim 

przypadku przyjmuje się, że Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego 

wynagrodzenie w części wypłaconej lub przeznaczonej do wypłacenia Podwykonawcy,    

a Wykonawca zrzeka się tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. 

11. W przypadku przekazywania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (httos://efaktura.gov.pl/platforma-PEF), Wykonawca zobowiązany jest do 

poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencja kupującego” 

w dokumencie e-faktura. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.. 

13. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z wymogami 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom   

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 935 ze. zm.). 

 

§ 6. (Kary umowne) 

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

1)  za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, a także za każdy przypadek niewykonywania 

obowiązków Wykonawcy wskazanych w Umowie, jeżeli Wykonawca nie usunął 

stwierdzonej nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Zamawiającego –         

w wysokości 0,5% wartości brutto faktury wystawionej za dany miesiąc 

kalendarzowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ostatniego dnia 

kalendarzowego miesiąca, kara zostanie naliczona w następnym miesiącu; 

2) gdy Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy na czas dłuższy niż 2 

kolejne dni - w wysokości do 5 % wartości brutto faktury wystawionej za dany 

miesiąc kalendarzowy; 

3) z tytułu powtarzającej się (tj. zaistniałej co najmniej dwukrotnie) i wykazanej przez 

kontrolę złej jakości wykonywanych usług, niezgodnej z wymogami określonymi      

w Umowie, używania niewłaściwych środków czyszczących lub sprzętu, -                   

w wysokości 3 % wartości brutto faktury wystawionej za dany miesiąc kalendarzowy; 

4) za każdorazową nieobecność lub spóźnienie pracownika zmiany dziennej w godzinach 

otwarcia Obiektu - w wysokości 50,00 zł (słownie pięćdziesięciu złotych) 

5) w przypadku wypowiedzenia Umowy/ jej części bądź odstąpienia od Umowy/ jej 

części z winy Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

za przedmiot Umowy/ jego cześć wypowiedzianą/ bądź od której odstąpiono. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Kara umowna będzie płatna, na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej 

przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od doręczenia noty Wykonawcy.  

4. Zamawiającemu, w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kary umownej                 

w wyznaczonym terminie, przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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5. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług 

objętych przedmiotem Umowy spowodowane jest wynikiem siły wyższej, zdarzenia 

nadzwyczajnego, którego Strona nie mogła przewidzieć, któremu nie mogła zapobiec, ani 

któremu nie mogła przeciwdziałać, całkowicie niezależnego od woli Strony i nie 

przewidywalnego w chwili zawarcia niniejszej umowy, a które uniemożliwiało 

Wykonawcy wykonanie w całości lub części jej zobowiązanie, w tym okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID 19, o ile sytuacja ta ma wpływ na należyte 

wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca przerwie wykonywanie prac na okres do 48 godzin 

Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usługi objętej przedmiotem Umowy osobie 

trzeciej, a następnie obciążenia Wykonawcy kosztami jej zastępczego wykonania, 

niezależnie od obciążenia karą umowną określoną w ust. 1 pkt.2. Wykonawca uiści 

należność z tego tytułu w terminie wskazanym przez Zamawiającego nocie księgowej, 

jednak nie dłuższym niż 7 dni od doręczenia noty Wykonawcy. 

 

§ 7. (Przedłużenie umowy/ odstąpienie od umowy) 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia Umowy, jednak nie dłużej niż o 30 dni 

w przypadku: nie wyczerpania kwoty ustalonej w § 5 ust. 1, lub uzyskania przez 

Zamawiającego dodatkowych środków w roku budżetowym. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy/ jej części z winy Wykonawcy ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                     

o następujących okolicznościach: 

1) nie przystąpieniu do wykonywania lub nie realizowania przedmiotu Umowy               

w terminach wskazanych w Umowie ( w tym w przypadku przerwy trwającej               

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni; 

2) nie przystąpieniu w terminie 1 dnia po wezwaniu do wykonania prac, które nie zostały 

wykonane lub zostały wykonane nienależycie bądź nie dokonania uzupełnień lub 

poprawek prac na wezwanie Zamawiającego; 

3) w przypadku, gdy w dwóch po sobie następujących miesiącach zostało ujawnionych 

przez Zamawiającego łącznie co najmniej 10 przypadków niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę pomimo usunięcia stwierdzonej 

nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wykonaniu 

Umowy; 

4) jeżeli Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami, w tym nie 

wykonuje należycie obowiązków wskazanych w Umowie pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania go do wykonania / należytego wykonania Umowy (w tym w 

przypadku nie realizowania obowiązku regulowania płatności lub bezzasadnego 

opóźniania się z płatnościami względem osób fizycznych zatrudnionych na umowach 

o pracę przy realizacji niniejszej umowy); 

5) gdy Wykonawca nie przedstawił w terminie, pomimo wezwania Zamawiającego 

oraz udzielenia dodatkowego 14 dniowego terminu - polisy ubezpieczenia OC 

wymaganej umową; 

6) okaże się, że złożył nieprawdziwe oświadczenie lub inne dokumenty poświadczające 

nieprawdę, bądź nie podał istotnych okoliczności, mających wpływ na zawarcie 

Umowy. 
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§ 8 (Nadzór) 

1. Do bezpośredniej współpracy związanej z realizacją Umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby:  

1) Wykonawca:  

a) ……… tel.:  ………..adres ………………………………… e-mail:  ……………., 

b) ……… tel.:  ……….. adres …………………………………e-mail:  …………….; 

2) Zamawiający: …………….. – …………………………, tel.:  ………… adres e-mail:  

……………. 

2. Do monitorowania, kontroli i potwierdzania należytego wykonywania przedmiotu 

Umowy/ odbioru usług oraz podpisywania dokumentów rozliczeniowych Zamawiający 

upoważnia osobę wskazaną w ust. 1 pkt 2. 

 

§9. (Ochrona danych osobowych) 

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy    

o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów 

systemów informatycznych. 

. 

§ 10. (Dostęp do informacji publicznej) 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,                          

a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia      

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.), 

która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę 

na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie 

dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko/firmę.  

 

§ 11 (Zmiana umowy) 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa 

ich warunki: 

a) Zamawiający (w związku z zawarciem umowy ponad rocznej) przewiduje możliwość 

dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (określonych art. 142 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych) – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę - to jest zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – tylko                      

w odniesieniu do 2021 roku (tj. nie znanych stawek obecnie); 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości wstawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne czy 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,    

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

kapitałowych - w okresie trwania umowy, 

3) stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota 

brutto); 

- jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tych zmian zwróci się 

w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem, w którym wykaże wpływ tych zmian 

na koszty wykonania usługi przez Wykonawcę, nadto przedstawi dokumenty,            

z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 
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wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń 

(zarówno przed, jak i po zmianie obowiązujących przepisów) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu /części etatu w jakim wykonują oni 

prace oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi czy kwotami 

składek uiszczanych do ZUS/ KRUS lub podmiotu prowadzącego pracownicze plany 

kapitałowe w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu / części 

etatu, w jakim wykonują oni prace oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi 

b) Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach, 

określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także         

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,        

w poniższych okolicznościach 

1) zmiany zakresu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zmiany 

okoliczności powodującej, iż realizacja części przedmiotu umowy nie jest zasadna 

na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa przy odpowiednim 

zmniejszeniu w sposób proporcjonalny wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) zmiany szczegółowych zasad wykonywania przedmiotu umowy określonych         

w załączniku nr 1 do umowy (OPZ), spowodowane zmianami organizacyjnymi                

u Zamawiającego; 

3) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia 

c) wystąpienia siły wyższej, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne,         

o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragan, powódź, pożar lub inne 

kataklizmy) czy losowym np. epidemii (w szczególności Covid -19 i akty władzy 

publicznej) - nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwom którego 

Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające Stronie realizację zobowiązań w ramach 

niniejszej umowy. 

2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

3. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych niezwłocznie, wzajemnie informują się      

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 na należyte wykonanie 

umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, zgodnie z postanowieniami art. 15r 

ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                            

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze 

zm.). 

 

§ 12. (Postanowienia końcowe) 

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy prawa: Kodeksu 

cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adresy wskazane na 

wstępie umowy oraz adresy e – mail: 

ze strony Zamawiającego: ...........@waw.pl 

ze strony Wykonawcy: ………………………………… 
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Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie 

powyższych adresów, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na ostatni znany 

adres i dwukrotnie awizowanej przez pocztę za skutecznie doręczoną. Korespondencja 

będzie doręczana za pisemnym poświadczeniem odbioru, wysyłana pocztą za zwrotnym 

poświadczeniem odbioru lub pocztą elektroniczną. 

5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z zał. 1A – 1C) 

Zał. nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA  

 

 


