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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
zawarta w dniu …………………….. r. w Warszawie pomiędzy:  
Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26, 
NIP 1132453940, reprezentowanym przez: 
Ryszarda Zięciaka – Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie         
(00-024) Al. Jerozolimskie 28, działającego na podstawie uchwały nr 2099/209/16 Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie, 
zwanym dalej Zamawiającym,  
a  
…............................................, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  
….................................................. 
o treści następującej:  
  

§ 1. 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania świadczenie usługi 

polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach (wraz z terenem przyległym) 
zlokalizowanych w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38, ul. Henryka Sienkiewicza 54 oraz 
ul. Poznańskiej 17. 

2. Szczegółowy zakres zleconych do wykonania czynności zawierają załączniki nr 1A, 1B i 
1C. Załączniki nr 1A, 1B i 1C obejmują także: wykaz pomieszczeń, obszar terenu 
przyległego, rodzaj i ilość pojemników, dozowników i koszy, częstotliwość sprzątania, 
rodzaj i zakres czynności, które muszą być wykonywane codziennie, a także minimalne 
parametry techniczne środków higienicznych, które Wykonawca jest zobowiązany 
stosować. 

§ 2. 
1. Wykonawca oświadcza, iż świadczenie usługi objętej umową wchodzi w zakres 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do świadczenia 
tej usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także do działania z najwyższą 
starannością wymaganą od osób profesjonalnie świadczących takie usługi.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również odszkodowawczą, za 
wszelkie szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby, którym powierzył wykonywanie 
czynności określonych w § 1 umowy, wynikłe w następstwie niewykonania oraz/lub 
nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.  

3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do przestrzegania 
obowiązujących przepisów ppoż. i bhp oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłożenia Zamawiającemu wykazu pracowników i osób bezpośrednio 
odpowiedzialnych za należyte wykonywanie umowy, sporządzonego wg wzoru 
określonego w załącznikach nr 1A, 1B, 1C. Wykaz pracowników i personelu 
kierowniczego będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy.  

5. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania umowy zmian osób wymienionych w 
załączniku nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. przed 
dopuszczeniem nowych osób do wykonywania czynności objętych umową, przedłożyć 
Zamawiającemu uaktualniony wykaz pracowników i osób bezpośrednio 
odpowiedzialnych za należyte wykonywanie usługi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z § 3 ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, że wszystkie osoby, które zostały wskazane przez Wykonawcę w załączniku 
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nr 2 do umowy, zwane dalej pracownikami, będą w okresie realizacji umowy zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.). 

7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
określone w § 21 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia i 
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia pracowników przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę powyższych oświadczeń i dokumentów, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co 
spowoduje naliczenie kary określonej w § 9 ust. 2 lit. r umowy. 

9. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 7, 
Zamawiający jest uprawniony do niedopuszczenia danego pracownika Wykonawcy do 
wykonywania usług objętych umową. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
odszkodowanie od Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego, minimum jeden raz w tygodniu, 
bezpośredniego nadzoru nad pracownikami faktycznie wykonującymi czynności objęte 
umową. O terminach bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami, Wykonawca 
będzie informował osoby uprawnione przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 2 
umowy, telefonicznie bądź za pośrednictwem adresu e-mail minimum z jednodniowym 
wyprzedzeniem. 

11. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązuje się do posiadania 
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (potwierdzonego stosowną polisą 
ubezpieczeniową, której kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik 
nr 3 do umowy) oraz do utrzymywania warunków ubezpieczenia na poziomie co najmniej 
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

§ 3. 
1. Czynności objęte umową Wykonawca wykonywać będzie przy użyciu własnego sprzętu   

i własnych środków, których koszt wliczony został w cenę usługi.  
2. Wykonawca wykonując czynności objęte umową zobowiązany jest stosować takie środki 

chemiczne i higieniczne, które posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny lub są 
dopuszczone do stosowania na terenie RP na podstawie innych zezwoleń.  

3. Na terenie wszystkich budynków objętych usługą (w tym w pomieszczeniach 
piwnicznych) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.  

§ 4. 
1. Wykonawca pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym i obowiązany jest 

niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu lub pracownikom ochrony budynku następujące 
fakty i zdarzenia:  
a) zaginięcie kluczy do pomieszczeń,  
b) wszelkie zauważone uszkodzenia, zagrożenia i braki w mieniu Zamawiającego, 
c) wszystkie inne istotne fakty i wydarzenia.  

2. Czynności, które objęte są obowiązkiem codziennego ich wykonywania, wykonywane 
będą w każdy dzień roboczy w godzinach określonych w załącznikach nr 1A, 1B i 1C do 
umowy, przez co najmniej jedną osobę. Czynności wykonywane na terenach zewnętrznych 
przyległych do poszczególnych budynków, których potrzeba wykonania wynikać będzie z 
warunków pogodowych (np. odśnieżanie, usuwanie oblodzenia), wykonywane będą 
również w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. 
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3. Wykonawca zapewnia środki łączności zewnętrznej dla pracowników faktycznie 
wykonujących czynności objęte umową w każdy dzień roboczy w godzinach określonych 
w załącznikach nr 1A, 1B i 1C.  

4. Wykonawca zapewnia pracownikom faktycznie wykonującym czynności objęte umową 
odzież roboczą ze swoim logiem usytuowanym w widocznym miejscu. 

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w każdym budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1 
umowy, pomieszczenie na przechowywanie sprzętu i środków czystości.  

6. Wykonawca odpowiada za:  
a) bieżące należyte wykonanie usługi, o której mowa w § 1 umowy,  
b) zamknięcie po zakończeniu sprzątania okien i drzwi do pomieszczeń biurowych  oraz
 innych pomieszczeń zamykanych, wyłączenie świateł i zakręcenie punktów czerpania 
 wody. 

7. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli i oceny prawidłowości wykonania 
przedmiotu umowy przez pracowników Wykonawcy faktycznie wykonujących czynności 
objęte umową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przybycia na obiekt po powiadomieniu 
go przez Zamawiającego o wystąpieniu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi 
stanowiącej przedmiot umowy.   

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w 
wykonaniu przedmiotu umowy lub do zmiany sposobu świadczenia usług - w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj 
stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym muszą one zostać usunięte oraz 
uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

§ 5. 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 

wszystkich zaistniałych podczas wykonywania umowy przeszkodach w wypełnianiu 
swoich zobowiązań umownych.  

2. Strony wskazują, iż osobami uprawnionymi do ich reprezentowania we wzajemnych 
kontaktach związanych z wykonaniem umowy są:  
a) ze strony Wykonawcy – …........................., tel. …...................., e- mail ….................. 
b) ze strony Zamawiającego:  

 dotyczących nieruchomości zlokalizowanej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38 
.…................, tel. …...................., e-mail  ….................., 

 dotyczących nieruchomości zlokalizowanych w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 oraz 
ul. Henryka Sienkiewicza 54 – …................, tel.: …...................., e-mail: 
….................. . 

3. W przypadku zmiany przez Stronę w trakcie realizacji umowy ww. osób uprawnionych do 
reprezentowania, ww. numeru telefonu albo adresu poczty elektronicznej, zobowiązana 
jest ona do niezwłocznego powiadomienia o tym drugiej Strony - pod rygorem, iż 
powiadomienia osób i korespondencja wysłana na ostatni podany adres uznane będą za 
dokonane i doręczone prawidłowo.  

4.  Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego będą doręczane listami poleconymi lub 
innymi przesyłkami rejestrowanymi albo wpływem bezpośrednim za pokwitowaniem, na 
adres: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, 00-024 Warszawa, Al. 
Jerozolimskie 28, a do Wykonawcy – na adres: ……………………………………… 

5. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 
 adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres 
 określony w ust. 4 uznaje się za doręczone prawidłowo. 
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6. Pismo przesłane drugiej Stronie na adres określony w ust. 4 awizowane dwukrotnie uznaje 
się za doręczone prawidłowo w dacie pierwszego awizowania. 

§ 6. 
1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy 

nowemu Podwykonawcy, a także do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do 
powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo 
rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o 
którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). W pozostałych 
przypadkach zmiana Podwykonawcy następuje za uprzednim poinformowaniem o tym 
fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na…… dni przed dokonaniem zmiany 
Podwykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków 
umowy (w tym odnoszących się do pracowników Wykonawcy i Informacji Poufnych) 
oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 
pracownicy faktycznie wykonujący czynności objęte umową zostaną przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie 
danych osobowych. 

4. Wykonawca zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu, 
zobowiązany jest do: 
a) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego 

uzyskanych w trakcie trwania umowy, a w szczególności informacji dotyczących 
systemu bezpieczeństwa, danych technicznych, procedur działania, a także tych 
wszystkich innych informacji, których ujawnienie jakimkolwiek osobom trzecim 
mogłoby grozić poniesieniem szkody przez Zamawiającego; 

b) zapewnienia ścisłego przestrzegania ww. tajemnicy także przez pracowników i inne 
osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, jak również do podejmowania działań 
zmierzających do kontrolowania i wyegzekwowania przestrzegania ww. tajemnicy 
przez te osoby; 

c) podejmowania wszelkich środków zabezpieczających ochronę informacji objętych ww. 
ścisłą tajemnicą; 

d) wykorzystywania posiadanych informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
wykonania usługi objętej umową. 

§ 7. 
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto  w 

wysokości …………….., w tym za wykonywanie usługi na terenie nieruchomości 
zlokalizowanych w Ostrołęce przy: 
a)  ul. Piłsudskiego 38 – ……… zł (słownie: ……), w tym:  
  - ……. zł. (słownie: ….) za sprzątanie wewnątrz budynku,  
  - …… zł (słownie: …..) za sprzątanie terenów zewnętrznych; 
b)  ul. Sienkiewicza 54 – ……… zł (słownie: ……), w tym:  
  - ……. zł. (słownie: ….) za sprzątanie wewnątrz budynku,  
  - …… zł (słownie: …..) za sprzątanie terenów zewnętrznych; 
c)  ul. Poznańska 17 – ……… zł (słownie: ……), w tym:  
  - ……. zł. (słownie: ….) za sprzątanie wewnątrz budynku,  
  - …… zł (słownie: …..) za sprzątanie terenów zewnętrznych, 
przy czym ww. wysokość wynagrodzenia jest niezależna od podziału na dni robocze, 
wolne czy świąteczne. 
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2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę 
po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, w terminie 14 dni od daty 
ich przedłożenia Zamawiającemu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy każdorazowo wskazany w fakturze VAT. O dochowaniu terminu płatności 
decydować będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę i jej zapłaty przez Zamawiającego będzie 
protokół potwierdzający wykonanie czynności porządkowych, potwierdzony przez osoby 
uprawnione ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy. Faktura, 
przed przedłożeniem Zamawiającemu, winna być także sprawdzona i podpisana 
merytorycznie przez osoby, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy.  

3. Nabywcą wskazanym na fakturze VAT będzie: Województwo Mazowieckie, 
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-24-53-940. 

4. Odbiorcą i płatnikiem faktury VAT będzie: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w     
Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa. 

5. Adres korespondencyjny do przesyłania faktur VAT: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości   
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa. 

6. Strony ustalają, iż łączna wartość umowy za cały okres jej obowiązywania nie przekroczy 
kwoty brutto ………………. zł.  

7. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 
nieustrukturyzowanych faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 
106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 
106, z późn. zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 
faktury@mzn.pl.  

8. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest Pani 
Klaudia Jezierska vel Jeżewska. 

9. Urząd Skarbowy właściwy dla Wykonawcy:……………………………. 

§ 8. 
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia …................... do dnia 

…................................... 
2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie na podstawie zgodnego porozumienia 

 Stron.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku: 
a) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę, postawienia go w stan 

likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego, a także 
wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy dalsze 
wykonywanie obowiązków umownych; 

b) gdy Wykonawca, pracownicy lub inne osoby, za pomocą których wykonuje on umowę 
naruszą postanowienia § 6 umowy; 

c) gdy po kontroli, o której mowa w § 4 ust. 7 umowy, i bezskutecznym upływie terminu 
dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 9 umowy, 
Zamawiający stwierdzi dalsze niewykonywanie lub nienależyte wykonanie czynności 
objętych umową, a także w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w § 3 ust. 3 
umowy; 

d) sprzedaży lub wynajęcia obiektu przez Zamawiającego, a także wystąpienia innych 
okoliczności, w wyniku których Zamawiający pozbawiony zostanie administrowania 
obiektem. 

4. Oświadczenie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, dla swej ważności i skuteczności 
wymaga zachowania formy pisemnej. O dacie rozwiązania umowy w trybie 
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natychmiastowym decydować będzie data potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia 
przez Wykonawcę wpływem bezpośrednim lub data otrzymania go listem poleconym lub 
inną przesyłką rejestrowaną.  

§ 9. 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

 Wykonawcę, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:  

a) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy (§ 8 ust. 3 lit. a-c umowy) lub zaprzestania wykonywania umowy 
przez Wykonawcę - w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych); 

b) za przerwę w świadczeniu usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w     
§ 7 ust. 1 umowy - za każdy dzień przerwy; 

c) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości spowodowanych 
przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 
do usunięcia naruszeń w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 5% (pięć 
procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy 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 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każde 
stwierdzone rażące zaniedbanie; 

e) za każdorazową stwierdzoną przez Zamawiającego nieobecność pracownika/osoby, 
która winna wykonywać czynności objęte umową stosownie do treści § 4 ust. 2 
umowy - w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto,   o 
którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

f) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia § 3 ust. 2, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie określonym w 
wezwaniu, a także za każdy stwierdzony przypadek naruszenia § 3 ust. 3 umowy  - w 
wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w    
§ 7 ust. 1 umowy; 

g) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek wykonywania czynności 
objętych umową przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu alkoholu - 
w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 umowy; 

h) za każdorazowe naruszenie obowiązku określonego w § 2 ust. 5 umowy -  w 
wysokości 2% (dwa procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 umowy; 

i) za każdorazowe dostarczanie artykułów higienicznych oraz stosowanie środków 
chemicznych i dezynfekujących nie spełniających wymagań określonych w 
załącznikach nr 1A, 1B i 1C do umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia naruszeń w terminie określonym w wezwaniu, - w wysokości 2% (dwa 
procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

j) za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie polimeryzacji określonej w załączniku nr 1A do umowy, po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie określonym w wezwaniu - 
w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);  
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k) za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie mycia okien, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń 
w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 30 zł (trzydzieści złotych) za 
każde nieumyte lub umyte nienależycie okno; 

l) za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie prania wykładzin określonego w załączniku nr 1A do umowy, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie określonym w 
wezwaniu - w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych); 

m) za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie sprzątania klatek schodowych, holi, korytarzy, łazienek, pomieszczeń 
biurowych, gospodarczych i socjalnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia naruszeń w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 5% (pięć 
procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

n) za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie czyszczenia podziemnej hali postojowej określonego w załączniku nr 1A 
do umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie 
określonym w wezwaniu - w wysokości 3 % (trzy procent) wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

o) za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie sprzątania terenu zewnętrznego określonego w załącznikach nr 1A, 1B i 
1C do umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w 
terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 5 % (pięć procent) wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

p) za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie usuwania śniegu i/lub sopli, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia naruszeń w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 5 % (pięć 
procent) wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;  

q) za brak lub niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej wystawionej zgodnie z 
§ 2 ust. 11 umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia w 
terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 3 % (trzy procent) wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

r) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego wykonywania czynności 
wynikających z umowy przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy - w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące 
złotych); 

s) w przypadku i w wysokości określonej w § 10 pkt 6 umowy. 
3. W przypadkach, o których mowa wyżej w ust. 2 lit. b, c, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, przez 

wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, rozumie się wynagrodzenie 
brutto ustalone dla tej nieruchomości (wskazanej w § 7 ust. 1 za lit. a, b lub c), której 
dotyczy dane naruszenie warunków umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kwoty naliczonych kar umownych 
bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie 
przedmiotu umowy. Pozostałą po potrąceniu kwotę kary umownej należnej 
Zamawiającemu bądź też karę umowną w pełnej wysokości w przypadku, gdy dokonanie 
potrącenia nie jest możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wezwania do zapłaty.  

5. Strony ustalają, iż Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia 
odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 
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§ 10. 
Jeżeli Wykonawca oświadczył w ofercie, że do realizacji umowy skieruje osobę/osoby 
bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.), wówczas 
zastosowanie mają poniższe postanowienia: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby/osób 

bezrobotnych w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.  
2. Czas obowiązywania umowy o pracę zawartej pomiędzy Wykonawcą a osobą 

bezrobotną nie może być krótszy niż okres wykonywania umowy. 
3.  Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania faktu zatrudnienia osoby/osób 

bezrobotnych na podstawie umowy o pracę przedstawiając w tym celu 
Zamawiającemu m.in. zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy. 

4. Zamawiający uprawniony jest na każdym etapie obowiązywania umowy do weryfikacji 
faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób, o których mowa w pkt 1, 
poprzez wgląd w aktualne dokumenty to potwierdzające. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w  pkt 4 w 
terminie 3 dni od dnia przekazania mu wezwania do ich złożenia - pod rygorem 
uznania, że wskazana osoba/osoby nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co 
spowoduje naliczenie kary określonej w pkt 6. 

6. W przypadku braku zatrudnienia osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę w 
terminie określonym w pkt 1, jak również w przypadku każdorazowego stwierdzenia w 
czasie trwania umowy braku zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 
3.000,00 zł. (trzy tysiące złotych) liczonej za każdy miesiąc w odniesieniu do każdej 
osoby.  

7. Zapłata kary umownej, o której mowa w pkt 6, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
niezwłocznego zatrudnienia osoby/osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę. 

§ 11. 
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w 

rozumieniu 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 – RODO). 

2. Strony oświadczają, iż realizują obowiązki Administratora Danych Osobowych 
określonych w przepisach RODO w zakresie danych osobowych osób, które Strony 
wskazały jako swoich przedstawicieli do kontaktu. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie Ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000; tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 1781), zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych 
osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. Wykonawca oświadcza, że 
uzyska zgodę swoich podwykonawców na udostępnienie - w trybie ww. ustawy, ich 
danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. 

§ 12. 
Poza załącznikami przywołanymi wcześniej w treści umowy, załącznikami do umowy są 
także: oferta przetargowa (załącznik nr 4), aktualna informacja z CEIDG/odpis z KRS dot. 
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Wykonawcy (załącznik nr 5), zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP Wykonawcy 
(załączniki nr 6 i 7). Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  

§ 13. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach unormowania 
art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 
2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) i pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy 
pisemnej.  

§ 14. 
Do spraw związanych z realizacją umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia                    
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z 
późn. zm). W sprawach nieuregulowanych w  ww. ustawie oraz niniejszej umowie stosuje się 
także przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot 
umowy. 

§ 15. 
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych 
pomiędzy nimi na tle umowy. W przypadku jednak braku możliwości osiągnięcia 
porozumienia, spory te poddane zostaną rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

§ 16. 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

 będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
 wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
 wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

§ 17. 
W przypadku wygaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania umowy, zobowiązania i 
uprawnienia Stron powstałe na jej tle realizowane i dochodzone będą dalej według treści 
postanowień umowy, jeżeli: 
a) nie zostały wykonane przez Strony przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy, 
b) wynikły dopiero po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. 

§ 18. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.  
 
ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
 


