
załącznik nr 2 do zaproszenia 

 
- projekt –  

 
Umowa nr  ……../2018 

 
zawarta w dniu …………………… 2018r. w Olsztynie pomiędzy Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie, 
reprezentowanym przez: 
1/ Dyrektora Sądu 
2/ Głównego Księgowego  
zwanym dalej Zamawiającym, 
a   
………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą  w …………..………………. przy ul. …………………………………………… 
NIP:  …………………………………………….. , reprezentowanymi przez właściciela: 
………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej ,,Wykonawcą”. 
 
Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.). 
 

§1 
 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie 
starannego wykonywania usługi polegającej na stałym utrzymaniu czystości  
w obiekcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przy ul. E. Plater 1 
przy użyciu materiałów i środków zapewnionych przez Zamawiającego. 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, który stanowi 
integralną część umowy. 

 
§2 

 
1. Do codziennej usługi sprzątania siedziby Sądu Wykonawca zapewni pracowników 
posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem 
zamówienia, niekaranych, sprzątających w godzinach 1600 – 2200 w dni pracy Sądu 
(odśnieżanie i usuwanie oblodzeń terenu zewnętrznego również w dni wolne  
od pracy tj. soboty, niedziele i inne dni świąteczne). 
2. Osoby wykonujące czynności sprzątania muszą być zatrudnione przez 
Wykonawcę na umowę o pracę. Aktualny wykaz pracowników wyznaczonych do 
wykonywania prac objętych umową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji w dniu podpisania umowy wraz z aktualnymi zaświadczeniami z KRK tych 
osób i podpisanymi umowami o pracę.  
3. Wykonawca zapewni stały codzienny dozór i kontrolę jakości wykonywanej usługi. 
Przekaże również Zamawiającemu niezbędne dane kontaktowe do osoby 
sprawującej bezpośredni nadzór nad realizacją umowy.  
3. Każdorazowa zmiana pracowników w trakcie realizacji umowy wymaga pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.  
W przypadku konieczności nagłej zmiany pracownika Wykonawca może powiadomić  
o tym fakcie telefonicznie. 



4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie skierować do wykonywania prac innego 
pracownika w przypadku: 
a/ nieprzybycia do pracy pracownika wyznaczonego do wykonywania prac 
związanych z utrzymaniem czystości, 
b/ przybycia pracownika w stanie uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków. 
5. Dokonując zmiany pracowników wykonujących prace objęte umową, Wykonawca 
zobowiązany jest w każdym przypadku złożyć Zamawiającemu uaktualnioną listę,  
o której mowa w ust. 2 wraz z zaświadczeniami KRK dla nowych osób i podpisaną 
umową o pracę. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontrolowania dyscypliny i jakości pracy 
wykonywanej przez pracowników wyznaczonych do realizacji umowy oraz 
zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP  
i p.poż. i podporządkowania się wszelkim zasadom ustalonym w zakresie tajemnicy, 
bezpieczeństwa majątku i obiektu Zamawiającego. 
7. Za przeszkolenie pracowników świadczących usługi będące przedmiotem umowy,  
w zakresie przepisów BHP i ewentualne wypadki przy pracy odpowiada Wykonawca. 
 

§3 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy jedno pomieszczenie gospodarcze  
do przechowywania sprzętu i środków czystości,  usytuowane na I piętrze budynku. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania udostępnionego pomieszczenia  
w odpowiednim stanie i do zwrotu po upływie terminu, na jaki została zawarta 
umowa. 
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy klucze do pomieszczeń w obiekcie na 
zasadach określonych odrębnie. 
4. Karty dostępu na poszczególne kondygnacje Wykonawca będzie odbierał  
u pracownika ochrony w Sądzie. 
5. Zamawiający zapewnia własne wysokiej jakości środki czyszczące, konserwujące  
i zapachowe, materiały higieniczno - sanitarne, a także własny sprzęt ręczny  
i mechaniczny. 
 

§4 
 
1. Wykonawca zapewnia do wykonania zamówienia personel posiadający aktualne 
zaświadczenie o stanie zdrowia i przeszkolony w zakresie przepisów BHP i ppoż. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością  
przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż.   
3. Wykonawca zobowiązuje się do wysokiego standardu wykonywanych prac  
i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego. 

 
§5 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1/ zamykania po zakończeniu sprzątania okien i drzwi sprzątanych pomieszczeń, 
2/ wyłączania urządzeń elektrycznych, gaszenia świateł oraz zakręcania punktów 
czerpania wody, 
3/ zgłaszania osobom wskazanym w § 6 ust. 1 oraz pracownikom ochrony 
następujących faktów i zdarzeń natychmiast po ich ujawnieniu: 



a/ zagubienia kluczy do pomieszczeń, 
b/ wszelkich zauważonych awarii i oznak nieszczelności urządzeń c.o. i wod. – kan., 
c/ pozostawienia pieczątek i innych cennych przedmiotów w widocznym miejscu i nie 
zabezpieczenia we właściwy sposób, 
d/ wszystkich innych istotnych faktów i zdarzeń, które mogą mieć wpływ  
na bezpieczeństwo  obiektu Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przypadków 
nienależytego wykonania usługi w terminie 12 godzin od chwili telefonicznego lub 
faksowego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 

 
§6 

     
1. W czasie trwania umowy Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole 
poprawności i jakości wykonywanych prac porządkowych. 
2. Osobą uprawnioną do nadzoru i kontroli ze strony Zamawiającego jest: ………….. 
……………………………………..……..…………. tel. ……………………………………. 
3. Osobą uprawnioną do nadzoru i kontroli ze strony Wykonawcy jest 
……………………………………..……..…………. tel. ……………………………………. 
 

§7 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne za utrzymanie czystości  w siedzibie WSA  
w Olsztynie, określa się na kwotę:  …………………………………………….. zł brutto 
(słownie: ………………………………………………………………….…………………..). 
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1 będzie stałe przez cały czas 
trwania umowy i nie będzie waloryzowane. 
3. Zapłata w kwocie określonej w ust. 1, dokonana będzie przez Zamawiającego  w 
ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury VAT, wystawianej 
najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca po wykonanej usłudze.        
4. Włączenie dodatkowej powierzchni do sprzątania następować będzie na 
podstawie protokołu określającego wielkość powierzchni dodanej w m2. Protokół  
będzie podstawą do zwiększenia miesięcznej stawki wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu umowy. 
 

§8 
 
1. Przypadki nieuzasadnionej nieobecności, nierzetelnego, nieterminowego  
lub niezgodnego z przedmiotem umowy wykonania prac pod względem ilościowym  
lub jakościowym będą uważane za nienależyte wykonanie umowy i upoważniają 
Zamawiającego do naliczania kar umownych.  
2. Strony ustalają, iż w przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% miesięcznego 
wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania usługi. 
3. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku 
dwukrotnego nałożenia kar umownych z tytułu nienależytego wykonania  
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 
4. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy spowodowane jest okolicznościami, za które Wykonawca  
nie odpowiada. 



5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z terminem 
dwutygodniowym w przypadku nienależytego wykonywania usługi lub powzięcia 
wiadomości o zatrudnianiu pracowników wykonujących czynności sprzątania w inny 
sposób niż umowa o pracę. 
 

§9 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody 
spowodowane w mieniu Zamawiającego jak również w mieniu osób trzecich, przez 
pracowników  zatrudnionych przez Wykonawcę w związku z wykonywaną usługą. 
2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego w trakcie wykonywania 
prac, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w ciągu 14 dni od dnia 
komisyjnego stwierdzenia jej powstania oraz ustalenia jej wysokości. W skład komisji 
wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 
jednostronnego ustalenia wysokości szkody w przypadku nie przystąpienia 
Wykonawcy do prac komisji. 
3. Niedotrzymanie terminu 14 dni upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty 
ustalonego odszkodowania wskutek powstałej szkody z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i jakość świadczonych 
usług oraz wszelkie skutki finansowe i prawne wynikłe z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w tym również wynikłe z kontroli uprawnionych  
w tym zakresie służb. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów 
wewnętrznych zamawiającego dotyczących ochrony i bezpieczeństwa chronionego 
budynku. 
 

§10 
 
Wykonawca przedstawia w dniu zawarcia umowy aktualną polisę ubezpieczeniową 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej. 
 
 

§11 
 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 marca 2018r. do 
dnia 28 lutego 2019r. 
2. Strony mogą rozwiązać umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 
3. Rozwiązanie niniejszej umowy nie zwalnia Stron z wykonania ich wzajemnych 
zobowiązań powstałych, a nie wykonanych do dnia jej rozwiązania. 
4. W razie powstania 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 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu 
zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez 
przedstawicieli obu stron. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy : 
1/ Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usługi od dnia określonego w umowie, 



2/ pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca   
w rażący sposób  zaniedbuje zobowiązania umowne, 
3/ Wykonawca świadomie działa na szkodę Zamawiającego, 
4/ wszczęta została  likwidacja  Wykonawcy. 
6. Odstępując od umowy z przyczyn określonych w ust. 5 pkt 1/, 2/, 3/ Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % całkowitego  
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.  
7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego karę umowną na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 

§12 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) i przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej  ze stron.  
 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 
 
 
 
 


