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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

Nr postępowania ZP-9/PN/20 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Stałe, bieżące utrzymanie czystości w obiektach 
Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.”. 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym opublikowanym na stronach 

portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej 

Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po 

zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami 

my, niżej podpisani: 

Wykonawca: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

___________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z 

niniejszym postępowaniem: 

tel. ____________________ 

e –mail ____________________ 

 

Czy Wykonawca jest małym* lub średnim* przedsiębiorstwem?  

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

2. Oświadczamy, że realizację zamówienia objętego Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia wykonamy:  
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2.1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy 

PORD) czystości w Jednostce Gdańsk, ul. Równa 19/21, 

 

Tabela 1 

 

Lp. 

Stałe, bieżące 

utrzymanie 

czystości 

Przewidywana 
ilość godzin 

(h) 

Cena netto za 1 
godz. usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, 
dwukondygnacyjny A1 

2176   

2 
BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, 
dwukondygnacyjny A2 

606   

3 

BUDYNEK 
SZKOLENIOWO – 
BIUROWY, 
pięciokondygnacyjny B 

506   

4 
BUDYNEK Miasteczko 
Ruchu drogowego C 

31   

SUMA NETTO  

 

Tabela 2 

 

Lp. 
Mycie okien 

tradycyjne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 

BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, 
dwukondygnacyjny A1 
i A2 

348,00x2x2 
razy w 

roku=1392,00 

  

2 

BUDYNEK 
SZKOLENIOWO – 
BIUROWY, 
pięciokondygnacyjny B 

253,60x2x2 
razy w 

roku=1014,40 

  

3 
BUDYNEK Miasteczko 
Ruchu drogowego C 

4,00x2x2 razy 
w roku=16,00 

  

SUMA NETTO  
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Tabela 3 

 

Lp. 
Mycie okien 

alpinistyczne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 

BUDYNEK 
SZKOLENIOWO – 
BIUROWY, 
pięciokondygnacyjny B 

96,00x2x2 razy 
w roku=384,00 

  

SUMA NETTO  

 

 

Tabela 4 

 

Lp. Pranie wykładzin 
Przewidywana 

ilość m2 
(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 

BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, 
dwukondygnacyjny A1 
i A2 

293,00x2 razy 
w roku = 
586,00 

  

SUMA NETTO  

 

 

Razem cena ofertowa netto za CZĘŚĆ I (suma wartości netto z Tabeli 1 + suma 

wartości netto z Tabeli 2 + suma wartości netto z Tabeli 3 + suma wartości 

netto z Tabeli 4):…………………………………………………………………………………zł. 

Podatek VAT (………..%):……………………………………………………………………….zł. 

Cena ofertowa brutto:………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………… zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
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Obecności koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usług (40% waga 

kryterium): 

 

Brak /Raz na dwa tygodnie / co tydzień / dwa razy w 

tygodniu* 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie określi ilość obecności koordynatora 

Wykonawcy w miejscu realizacji usług (nie skreśli żadnej opcji), 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalną Ilość obecności 

koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usług co będzie 

równoznaczne z przyznaniem 0 punktów w tym kryterium oceny. Jeżeli 

Wykonawca skreśli wszystkie Ilość obecności koordynatora Wykonawcy w 

miejscu realizacji usług, Zamawiający przyjmie, że oferta Wykonawcy nie 

spełnia wymagań SIWZ i Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 uPzp. 

 
2.2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy 

PORD) czystości w Oddziale Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A, 

 

Tabela 1 

 

Lp. 

Stałe, bieżące 

utrzymanie 

czystości 

Przewidywana 
ilość godzin 

(h) 

Cena netto za 1 
godz. usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

1670   

SUMA NETTO  

 

Tabela 2 

 

Lp. 
Mycie okien 

tradycyjne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

188,00x2x2 
razy w 

roku=752,00 
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SUMA NETTO  

 

Tabela 3 

 

 

 

Lp. Pranie wykładzin 
Przewidywana 

ilość m2 
(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

48,00x 2razy w 
roku=96,00 

  

SUMA NETTO  

 

 

Razem cena ofertowa netto za CZĘŚĆ II (suma wartości netto z Tabeli 1 + suma 

wartości netto z Tabeli 2 + suma wartości netto z Tabeli 3): 

…………………………………………………………………………………zł. 

Podatek VAT (………..%):……………………………………………………………………….zł. 

Cena ofertowa brutto:………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………… zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
 

Obecności koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usług (40% waga kryterium 

): 

 

Brak /Raz na dwa tygodnie / co tydzień / dwa razy w 

tygodniu* 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
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UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie określi ilość obecności koordynatora Wykonawcy 

w miejscu realizacji usług (nie skreśli żadnej opcji), Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca oferuje minimalną Ilość obecności koordynatora Wykonawcy w 

miejscu realizacji usług co będzie równoznaczne z przyznaniem 0 punktów w 

tym kryterium oceny. Jeżeli Wykonawca skreśli wszystkie Ilość obecności 

koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usług, Zamawiający przyjmie, że 

oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ i Zamawiający odrzuci ofertę na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. 

 

2.3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy 

PORD) czystości w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w 

Pszczółkach, ul. Żuławska 5, 

 

Tabela 1 

 

Lp. 

Stałe, bieżące 

utrzymanie 

czystości 

Przewidywana 
ilość godzin 

(h) 

Cena netto za 1 
godz. usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

906   

SUMA NETTO  

 

Tabela 2 

 

Lp. 
Mycie okien 

tradycyjne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

248,90x2x2 
razy w 

roku=995,60 

  

SUMA NETTO  

 

 

 

Razem cena ofertowa netto za CZĘŚĆ III (suma wartości netto z Tabeli 1 + 

suma wartości netto z Tabeli 2): ………………………………………………………………zł. 

Podatek VAT (………..%):……………………………………………………………………….zł. 



Strona 7 z 30 

 

Cena ofertowa brutto:………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………… zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
Obecności koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usług (40% waga 

kryterium): 

 

Brak /Raz na dwa tygodnie / co tydzień / dwa razy w 

tygodniu* 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie określi ilość obecności koordynatora Wykonawcy 

w miejscu realizacji usług (nie skreśli żadnej opcji), Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca oferuje minimalną Ilość obecności koordynatora Wykonawcy w 

miejscu realizacji usług co będzie równoznaczne z przyznaniem 0 punktów w 

tym kryterium oceny. Jeżeli Wykonawca skreśli wszystkie Ilość obecności 

koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usług, Zamawiający przyjmie, że 

oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ i Zamawiający odrzuci ofertę na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. 

 

 

2.4. CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy 

PORD) czystości w Oddziale Chojnice, ul. Gdańska 110e, 

 

Tabela 1 

 

Lp. 

Stałe, bieżące 

utrzymanie 

czystości 

Przewidywana 
ilość godzin 

(h) 

Cena netto za 1 
godz. usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

506   

SUMA NETTO  

 

Tabela 2 
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Lp. 
Mycie okien 

tradycyjne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

36,70x2x2 razy 
w roku=146,80 

  

SUMA NETTO  

 

 

 

Razem cena ofertowa netto za CZĘŚĆ IV (suma wartości netto z Tabeli 1 + suma 

wartości netto z Tabeli 2): ………………………………………………………………zł. 

Podatek VAT (………..%):……………………………………………………………………….zł. 

Cena ofertowa brutto:………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………… zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
 
 
 
Obecności koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usług (40% waga 

kryterium): 

 

Brak /Raz na dwa tygodnie / co tydzień / dwa razy w 

tygodniu* 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie określi ilość obecności koordynatora Wykonawcy 

w miejscu realizacji usług (nie skreśli żadnej opcji), Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca oferuje minimalną Ilość obecności koordynatora Wykonawcy w 

miejscu realizacji usług co będzie równoznaczne z przyznaniem 0 punktów w 

tym kryterium oceny. Jeżeli Wykonawca skreśli wszystkie Ilość obecności 

koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usług, Zamawiający przyjmie, że 

oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ i Zamawiający odrzuci ofertę na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. 
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3. Akceptuje / akceptujemy warunki płatności wg zapisów SIWZ. 

4. Oświadczam / oświadczamy*, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

5. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i prawidłowego wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam / oświadczamy*, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia 

wszystkie wymagane przez Zamawiającego wymagania opisane w SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji. 

7. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz z Istotnymi 

postanowienia umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w 

nich zawarte. 

8. Oświadczam / oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na 

okres 30 dni  licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem). 

9. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

.*rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1). 

10. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/oferta zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zostały odpowiednio opisane i 

oznakowane. 

11. Oświadczamy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Poniższe dokumenty są 

dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

a. dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, ust. 2 SIWZ, dotyczące Wykonawcy 

□ https://ems.ms.gov.pl, 

□ https://prod.ceidg.gov.pl, 

□ ……………………………………………………… 

b. dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, ust. 2 SIWZ, dotyczące innego 

podmiotu, na zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  potwierdzając  

spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu (jeżeli dotyczy) 

□ https://ems.ms.gov.pl, 

□ https://prod.ceidg.gov.pl, 

□ ……………………………………………………… 

 

12. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, że: 
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a. nie zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonania części zamówienia* 

b. zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia*:  

 

Lp.  Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawczej 

1   

2   

* niepotrzebne skreślić 

 

 

13. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

14. Załączniki: 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 
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KWESTIONARIUSZ DLA WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM PORD,  

PRZED ZAWARCIEM UMOWY 

 

Dane Wykonawcy (nazwa i adres) 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

KRS __________________________________________________________ 

NIP ___________________________________________________________ 

REGON ________________________________________________________ 

Nr  telefonu _____________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

_____________________________       _______________________________ 

              (miejscowość i data)                                                                           (podpis Wykonawcy) 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i 
realizacja umowy. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych). 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku z siedzibą  w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067  Gdańsk, 

zwany dalej PORD; 

 z administratorem można się skontaktować poprzez  adres email: pord@pord.pl, lub 

pisemnie na adres siedziby administratora; 

 zgodnie z  art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych 

może pan/Pani  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może 

się odbyć tel: 888050176, drogą elektroniczną na adres email: iod@pord.pl lub 

tradycyjnie w formie pisemnej na adres Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067  Gdańsk *; 
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, pn:   

 
„Stałe, bieżące utrzymanie czystości w obiektach Pomorskiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Gdańsku.” 
 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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Oświadczam że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli 

informacyjnej 

 

________________________                                     __________________________ 

   (miejscowość i data)                                                                      (podpis osoby składającej oświadczenie) 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Nr postępowania ZP-9/PN/20 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

UMOWA NR ZP/………………./2020 

 

Zawarta w dniu ……………………………… 2020 roku w Gdańsku pomiędzy: 

Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku (PORD w Gdańsku) z siedzibą              

w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 584-22-64-

707, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………, 

……………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

Reprezentowanym/ą przez:   

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego , pn: „Stałe, bieżące utrzymanie 

czystości w obiektach Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku,  

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) 

czystości w obiektach PORD w Gdańsku, 

CZĘŚĆ I - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) czystości w 

Jednostce Gdańsk, ul. Równa 19/21, * 

lub/i 

CZĘŚĆ II - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) czystości w 

Oddziale Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A, * 
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lub/i 

CZĘŚĆ III - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) czystości w 

Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach, ul. 

Żuławska 5, * 

lub/i 

CZĘŚĆ IV - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) czystości w 

Oddziale Chojnice, ul. Gdańska 110e,* 

w sposób sprawny, dokładny z dołożeniem należytej staranności i terminowy, z 

zastosowaniem najnowszej technologii, techniki, sprzętu, materiałów i  środków  o 

nie niszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój; 

powyższe usługi świadczone będą w godzinach otwarcia Zamawiającego. 

 

* w zależności na którą część Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy oraz wykaz pomieszczeń określa SIWZ, 

stanowiący załącznik nr 1 do Umowy oraz formularz oferty Wykonawcy, stanowiący 

załącznik nr 2 do Umowy.   

 

§2 

Czas trwania umowy 

  

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. lub do wyczerpania kwoty brutto umowy. (W przypadku zawarcia umowy 

po tym terminie umowa obowiązuje od dnia jej podpisania) 

  

§3 

Wynagrodzenie i płatności 

  

1. Wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy będzie liczone w 

następujący sposób: 

 

* CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) 

czystości w Jednostce Gdańsk, ul. Równa 19/21, 

 

Tabela 1 

 

Lp. 

Stałe, bieżące 

utrzymanie 

czystości 

Przewidywana 
ilość godzin 

(h) 

Cena netto za 1 
godz. usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, 
dwukondygnacyjny A1 

2176   
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2 
BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, 
dwukondygnacyjny A2 

606   

3 

BUDYNEK 
SZKOLENIOWO – 
BIUROWY, 
pięciokondygnacyjny B 

506   

4 
BUDYNEK Miasteczko 
Ruchu drogowego C 

31   

SUMA NETTO  

 

Tabela 2 

 

Lp. 
Mycie okien 

tradycyjne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 

BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, 
dwukondygnacyjny A1 
i A2 

348,00x2x2 

razy w roku= 

1392,00 
  

2 

BUDYNEK 
SZKOLENIOWO – 
BIUROWY, 
pięciokondygnacyjny B 

253,60x2x2 

razy w roku= 

1014,40 
  

3 
BUDYNEK Miasteczko 
Ruchu drogowego C 

4,00x2x2 razy 

w roku= 

16,00 
  

SUMA NETTO  

 

Tabela 3 

 

Lp. 
Mycie okien 

alpinistyczne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 

BUDYNEK 
SZKOLENIOWO – 
BIUROWY, 
pięciokondygnacyjny B 

96,00x2x2 razy 
w roku= 
384,00 
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SUMA NETTO  

 

 

Tabela 4 

 

Lp. Pranie wykładzin 
Przewidywana 

ilość m2 
(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 

BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY, 
dwukondygnacyjny A1 
i A2 

293,00x2 razy 
w roku =  
586,00 

  

SUMA NETTO  

 

 

Razem cena netto za CZĘŚĆ I (suma wartości netto z Tabeli 1 + suma wartości 

netto z Tabeli 2 + suma wartości netto z Tabeli 3 + suma wartości netto z Tabeli 

4):…………………………………………………………………………………zł. 

Podatek VAT (………..%):……………………………………………………………………….zł. 

Cena brutto:………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena brutto: …………………………………………………………… zł. 

 

* CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) 

czystości w Oddziale Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A, 

 

Tabela 1 

 

Lp. 

Stałe, bieżące 

utrzymanie 

czystości 

Przewidywana 
ilość godzin 

(h) 

Cena netto za 1 
godz. usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

1670   
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SUMA NETTO  

 

Tabela 2 

 

Lp. 
Mycie okien 

tradycyjne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

188,00x2x2 
razy w roku= 

752,00 

  

SUMA NETTO  

 

Tabela 3 

 

Lp. Pranie wykładzin 
Przewidywana 

ilość m2 
(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

48,00x2 razy w 
roku= 
96,00 

  

SUMA NETTO  

 

 

Razem cena netto za CZĘŚĆ II (suma wartości netto z Tabeli 1 + suma wartości 

netto z Tabeli 2 + suma wartości netto z Tabeli 3): 

…………………………………………………………………………………zł. 

Podatek VAT (………..%):……………………………………………………………………….zł. 

Cena brutto:………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena brutto: …………………………………………………………… zł. 

 

* CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) 

czystości w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach, ul. 
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Żuławska 5, 

 

Tabela 1 

 

Lp. 

Stałe, bieżące 

utrzymanie 

czystości 

Przewidywana 
ilość godzin 

(h) 

Cena netto za 1 
godz. usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

906   

SUMA NETTO  

 

Tabela 2 

 

Lp. 
Mycie okien 

tradycyjne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

248,90x2x2 
razy w roku= 

995,60 

  

SUMA NETTO  

 

 

 

Razem cena netto za CZĘŚĆ III (suma wartości netto z Tabeli 1 + suma 

wartości netto z Tabeli 2): ………………………………………………………………zł. 

Podatek VAT (………..%):……………………………………………………………………….zł. 

Cena brutto:………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena brutto: …………………………………………………………… zł. 

 

 

 

* CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) 

czystości w Oddziale Chojnice, ul. Gdańska 110e, 
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Tabela 1 

 

Lp. 

Stałe, bieżące 

utrzymanie 

czystości 

Przewidywana 
ilość godzin 

(h) 

Cena netto za 1 
godz. usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

506   

SUMA NETTO  

 

Tabela 2 

 

Lp. 
Mycie okien 

tradycyjne 

Przewidywana 
ilość m2 

(m2) 

Cena netto za 1 
m2 usługi 
(zł. netto) 

WARTOŚĆ 
NETTO 

(kol.3xkol.4) 

1 2 3 4 5 

1 
BUDYNEK BIUROWO-
GARAŻOWY, 
jednokondygnacyjny 

36,70x2x2 razy 
w roku= 
146,80 

  

SUMA NETTO  

 

 

 

Razem cena netto za CZĘŚĆ IV (suma wartości netto z Tabeli 1 + suma wartości 

netto z Tabeli 2): ………………………………………………………………zł. 

Podatek VAT (………..%):……………………………………………………………………….zł. 

Cena brutto:………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena brutto: …………………………………………………………… zł. 

 

* w zależności na którą część Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę 

3. Wskazana powyżej cena netto za 1 godzinę usługi lub cena netto za 1 m2 mycia 
okien, prania wykładzin stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 
uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z Umową i SIWZ. 
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4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego powyżej. 

5. Kwoty wskazane w ust. 2 powyżej obejmują wszystkie nakłady i prace, które są 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty robocizny, 

sprzętu, strojów ochronnych, zakup atestowanych środków czystości oraz materiałów 

niezbędnych do należytego wykonania umowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.  

7. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy będzie się odbywało  na 

podstawie faktur, potwierdzonych protokołem odbioru usług na każdą z części 

przedmiotu Umowy osobno *, w oparciu o faktyczną ilość przepracowanych w 

danym miesiącu godzin oraz wielkość sprzątniętych powierzchni (mycia okien, prania 

wykładzin) zleconych przez Zamawiającego w ramach potrzeb określonych przez 

Zamawiającego.  

8. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Strony 

zgodnie postanawiają, że faktury będą przesyłane na adres mailowy Zamawiającego 

faktury@pord.pl. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktur są podpisane przez Zamawiającego 

protokoły potwierdzające ilość przepracowanych godzin oraz ilość sprzątniętych 

powierzchni w danym miesiącu. 

9. Zamawiający może zrezygnować z realizacji części zamówienia. Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego, a 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość przepracowanych 

godzin oraz ilość sprzątniętych powierzchni. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.  

11. Wykonawca potwierdza, że rachunek rozliczeniowy został zgłoszony do właściwego 

organu podatkowego i znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 z późn. 

zm), wykaz, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług zwany Białą Listą. 

 

* w przypadku, jeśli Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę na więcej niż 

jedną z części  

   

§4 

Zobowiązania oraz oświadczenia Wykonawcy i wymagania Zamawiającego 

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy:  

a. zgodnie z procedurami obowiązującymi na terenie obiektu,   

b. z zachowaniem należytej staranności i dbałości o jej jakość oraz czuwania nad 

prawidłową realizacją Umowy a także chronienia interesów Zamawiającego w 

zakresie powierzonych czynności.  

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy będzie realizował poprzez 

wykwalifikowany personel, wskazany w § 8 poniżej, posiadający ważne uprawnienia 

do wykonywania określonych prac, a ponadto będzie przeszkolony w zakresie 

obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ oraz ustawy o ochronie osób i mienia. Za 

świadczenie usługi poprzez personel wykwalifikowany i posiadający zezwolenia 
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odpowiednio do wykonywanych czynności pełną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca.  

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy : 

a. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących przedmiot Umowy.  

b. systematycznego zgłaszania wszystkich zauważonych uszkodzeń, awarii, celem ich 

niezwłocznego usunięcia,  

c. utrzymania w należytym stanie sanitarnym i czystości pomieszczeń oraz terenów 

zewnętrznych będących przedmiotem zamówienia,  

d. przestrzegania przez pracowników realizujących przedmiot zamówienia instrukcji 

oraz procedur obowiązujących w budynku Zamawiającego oraz na terenie wokół 

budynku,  

e. zapewnienia obecności Koordynatora Wykonawcy w miejscu realizacji usługi Brak 

/raz na dwa tygodnie / co tydzień / dwa razy w tygodniu* 

f. wyposażenia pracowników realizujących przedmiot Umowy w ochronne stroje oraz 

identyfikatory, celem zapewnienia ich bezpieczeństwa.  

 

* w zależności od zadeklarowanej w ofercie przez Wykonawcę ilości obecności 

Koordynatora 

 

4. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

a. przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia 

pracowników w oparciu o umowy o pracę,  

b. składania bieżących wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt. a,  

c. przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenie oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

d. przedstawienia zanonimizowanych i poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę kopii umów o pracę pracowników zatrudnionych w celu 

wykonywania przedmiotu Umowy, z ukrytymi danymi osobowymi tych osób, w 

tym  w szczególności danymi adresowymi i płacowymi (imię i nazwisko 

pracownika  nie podlega anonimizacji, informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania), 

e. informowania o zmianach w zakresie zatrudnienia osób wymienionych w § 8 

Umowy oraz w formie pisemnej w celu uzyskania akceptacji przez 

Zamawiającego,  

f. zapewnienia na własny koszt narzędzi, sprzętu oraz środków czystości 

niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami wskazanymi w SIWZ;  
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g. właściwego zabezpieczenia sprzątanych obiektów podczas wykonywania Usługi 

oraz zamknięcia obiektów po zakończeniu sprzątania,  

h. realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu środków czystości, higieny i 

konserwujących właściwych dla danego rodzaju powierzchni, dopuszczonych  do 

obrotu i stosowania w Polsce (posiadających stosowne, zgodne z prawem 

dokumenty w przedmiotowym zakresie), zgodnie z wymaganiami wskazanymi w 

SIWZ, 

i. realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą urządzeń i sprzętu sprawnego 

technicznie i bezpiecznego, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i 

przepisami,  

j. dezynfekcji oraz wyczyszczenia sprzętu sprzątającego każdorazowo po 

zakończeniu pracy,  

k. wystawiania odpowiednich ostrzeżeń o niebezpieczeństwie poślizgnięcia w 

przypadku umycia podłóg,  

l. wykonania przedmiotu Umowy w sposób, który nie będzie zakłócał normalnego 

funkcjonowania pracy Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 

…………….. złotych (słownie: ……………….) przez cały okres realizacji Umowy. Zakres 

umowy/polisy, o której mowa w zdaniu poprzednim winien obejmować również 

ubezpieczenie pracowników własnych. W przypadku, gdy umowa/polisa obejmuje 

okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania 

ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedłożenia kopii kolejnych 

umów/polis. W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów Zamawiający 

uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie 

niewłaściwej realizacji Umowy z wyjątkiem przypadków siły wyższej.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za mienie skradzione, zniszczone lub 

zdewastowane podczas wykonywania przez niego Umowy.  

8. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu przez samego siebie, pracowników Wykonawcy oraz ewentualnych 

podwykonawców.  

9. Wykonawca zobowiązuje się naprawić powstałe szkody lub pokryć koszty ich 

naprawy.  

  

§5 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający w zakresie odrębnie uzgodnionym, zapewni Wykonawcy pomieszczenie  

do przechowywania narzędzi pracy, sprzętu technicznego oraz środków czystości 

związanych z realizacją Umowy.   

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do bieżącej wody oraz zasilania 

elektrycznego.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy drogą mailową 

wystąpienia zmiany w godzinach sprzątania, nie później niż w przeciągu 2 dni od 

zaistnienia okoliczności powodujących zmianę harmonogramu. 

4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

kontroli w zakresie spełnienia wymogów wskazanych § 4 ust. 3 pkt. a.  
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§ 6  

Odbiór Usług 

 

1. Zamawiający dokonuje odbioru Usług wykonanych w danym cyklu rozliczeniowym, 

poprzez podpisanie miesięcznego protokołu odbioru Usług, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.  

2. Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i przedłożenia 

Zamawiającemu miesięcznego protokołu odbioru Usług w terminie do 3 dni 

roboczych  od dnia zakończenia danego cyklu rozliczeniowego.  

4. W terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu miesięcznego 

protokołu odbioru Usług Zamawiający:  

a. stwierdzi należyte wykonanie przez Wykonawcę Usług oraz przekaże Wykonawcy 

podpisany miesięczny protokół odbioru Usług albo, 

b. stwierdzi częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę Usług oraz przekaże 

Wykonawcy pismo zawierające informacje o zakresie, w jakim przedmiot Umowy  

w ocenie Zamawiającego wykonywany był nienależycie, wyznaczając Wykonawcy 

dodatkowy termin do usunięcia wszystkich nieprawidłowości. W przypadku  nie 

usunięcia wskazanych przez Zamawiającego uchybień, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy protokół zawierający informacje o nienależytym wykonaniu 

przedmiotu umowy oraz podstawie i wysokości naliczonej(-ych) z tego tytułu 

kar(-y) umownej(-ych), w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących 

obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej, albo  

c. stwierdzi nienależyte wykonanie przez Wykonawcę Usług, odmówi podpisania 

miesięcznego protokołu odbioru Usług i poinformuje o tym Wykonawcę na 

piśmie, zawierającym uzasadnienie oraz informacje o podstawie i wysokości 

naliczonej(-ych)  z tego tytułu kar(-y) umownej(-ych), w przypadku wystąpienia 

okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej. 

5. Zamawiający ma prawo w uzasadnionych przypadkach dokonania doraźnej kontroli 

prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy i w przypadku stwierdzenia 

nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, ma prawo do przedłożenia 

Wykonawcy informacji  o zakresie, w jakim przedmiot Umowy w ocenie 

Zamawiającego wykonywany był nienależycie, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy 

termin do usunięcia wszystkich nieprawidłowości, o ile usunięcie nieprawidłowości 

będzie zasadne i możliwe.   

  

§7 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

  

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia 

bez uzasadnionej przyczyny zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną usługę 

pomimo zakreślenia mu w tym zakresie dodatkowego 14 dniowego terminu,  z 

zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.   

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, a w 

szczególności:  

a. co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń co do poprawności, terminowości 

świadczonych usług, wniesionych przez Zamawiającego na piśmie,  



Strona 25 z 30 

 

b. braku terminowego usuwania zaniedbań po uprzednim dwukrotnym wezwaniu  do 

tego Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad,   

c. braku ważnej polisy ubezpieczeniowej,  

d. przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy oraz przerwie w 

świadczeniu Usługi trwającej dłużej niż 24 godziny,   

e. w przypadku, gdy wnioski i uwagi Zamawiającego, mające wpływ na stan 

czystości obiektu nie są realizowane przez Wykonawcę,  

f. w przypadku drastycznego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę.  

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 

2 powyżej Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości 

umowy brutto (dla każdej części osobno) wymienionego w § 3  

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia 

jedynie za należycie wykonane usługi.  

5. Za każde jednorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stwierdzone 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto (dla każdej 

części osobno) wymienionego w § 3  

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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 

powyższych okoliczności. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

7. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w przypadku kiedy Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy  w 

terminie, o którym mowa w § 2 Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 1,5% wartości umowy brutto (dla każdej części 

osobno) wymienionego w § 3  za każdy dzień opóźnienia,   

b) w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodu zaprzestania 

wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto (dla 

każdej części osobno) wymienionego w § 3   

c) za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu 

Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1% wartości 

umowy brutto (dla każdej części osobno) wymienionego w § 3  za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym  na 

usunięcie nieprawidłowości,  

d) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy, w tym  w 

szczególności w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości  w 

świadczeniu Usług – w wysokości 1% wartości umowy brutto (dla każdej części 

osobno) wymienionego w § 3  

e) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących 

usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100 groszy)– za każdy przypadek,  

f) w przypadku powtarzających się uwag dotyczących złej jakości wykonywania 

przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy brutto (dla każdej części 

osobno) wymienionego w § 3  za każdą powtarzającą się uwagę. Strony zgodnie 
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postanawiają, że wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do jakości wykonywania 

przedmiotu umowy Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy na adres mailowy 

………………………………………… 

8. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zagrożenia realizacji przedmiotu Umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań 

wynikających z warunków Umowy.  

9. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy  na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kar z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy termin dokonania wpłaty kary umownej z każdego tytułu ustala się na 14 dni  

od dnia jej naliczenia.  

10. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 

ogólnymi Kodeksu Cywilnego.   

 

§ 8 

Zasady współdziałania 

  

1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji Umowy.  

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy osobą nadzorującą wykonanie ze strony 

Zamawiającego jest:   

a) pracownik ………….. – ……………………………………………… mail ……………………., Tel 

……………………………………………..  

b) pracownik ……….. – ……………………………………………… mail ……………………., Tel 

……………………………………………..  

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy osobą nadzorującą wykonanie ze strony 

Wykonawcy jest:  

a) pracownik nadzoru – ……………………………………………… mail ……………………., Tel 

……………………………………………..  

b) wykaz pracowników sprzątających stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa powyżej. Zmiany osób 

dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem 

imienia  i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty 

elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób. Zmiana nie wymaga zawarcia 

aneksu.   

5. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich 

danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności 

dotyczy  to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty 

elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie 

wymaga zawarcia aneksu  do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej 

Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego 

powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej 

Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie 

uważana za skutecznie doręczoną.  

  

§9  

Podwykonawcy 

  

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących 

Usług/czynności/prac stanowiących część przedmiotu Umowy. 
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2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza 

obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 

postanowieniami Umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.  

3. Zmiana podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą 

wiedzę  i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do 

wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, jak 

dotychczasowy podwykonawca. Na dokonanie zmiany podwykonawcy Wykonawca 

musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców 

warunków Umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i Informacji 

Poufnych) oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.  

  

§10  

Zmiana postanowień umowy 

  

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 

1 Pzp, przewiduje również możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w 

przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:  

a. zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 

organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,  

b. siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie 

wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań 

w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 

umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych Usług, 

związanych ze specyfiką pracy Zamawiającego, a tym samym zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. Ponadto zmniejszenie zakresu świadczonych usług może 

nastąpić także w przypadku: zmniejszenia ilości usług świadczonych w związku z 

prowadzoną przez Zamawiającego działalnością, a także wystąpienia prac 

remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych  u Zamawiającego, wyłączenia 

pomieszczeń (budynków) z eksploatacji. Wykonawcy  nie przysługują z tego tytułu 

żadne roszczenia względem Zamawiającego  

3. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nastąpi proporcjonalnie do okresu 

wyłączenia wykonywania Usługi oraz zmniejszenia zakresu (powierzchni), na której 

wykonywana jest Usługa.  

4. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego 

przez obie Strony pod rygorem nieważności.  

  

§11 

Postanowienia końcowe 
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1. Wszystkie załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych a także inne 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu Umowy.  

3. Ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą Umową strony poddadzą 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron.  

  

  

  

Zamawiający                                                       Wykonawca 

  

  

  

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – SIWZ,  

2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, 

3. Załącznik nr 3 – wykaz pracowników,  

4. Załącznik nr 4 - wzór miesięcznego protokołu odbioru Usług.  
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Załącznik nr 4 do UMOWY NR ZP/………………./2020 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

sporządzony w dniu …………… w ……………. pomiędzy: 

 

 

Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku (PORD w Gdańsku) z siedzibą              

w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 584-22-64-

707, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………, 

……………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

Reprezentowanym/ą przez:   

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

dotyczy odbioru usług: 

 

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

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

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

 

 

Lp. Opis czynności Miejsce czynności 

ilość 
przepracowanych 

godzin  
(h)/ ilość 

sprzątniętych 
powierzchni (m2) 

1 2 3  



Strona 30 z 30 

 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ PRZEPRACOWANYCH GODZIN: 
 
ŁĄCZNA ILOŚĆ SPRZĄTNIĘTYCH POWIERZCHNI: 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

PODPISY: 

 


