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UMOWA Nr ZP __/2020 
(projekt) 

 
sporządzona w dniu __ _______________2020r. pomiędzy: 
Gminą Miejską Przemyśl z siedzibą w Przemyślu przy ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, reprezentowaną przez 
Wojciecha Bakuna – Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, 
posiadającą NIP 795-231-95-92 oraz REGON 650900341 
a: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na „Sprzątaniu pomieszczeń Urzędu Miejskiego 
w Przemyślu” szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który stanowi załącznik 
do niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z pomieszczeniami 

sanitarnymi znajdującymi się w następujących budynkach Urzędu Miejskiego w Przemyślu: 
1) ul. Ratuszowa 1 (sprzątanie 5 razy w tygodniu) o powierzchni 1.175 m2 pomieszczenia BRM (sprzątanie 

3 razy w tygodniu) o powierzchni 150 m2, w tym pomieszczenia sanitarne 38,7 m²; 

2) ul. Wodna 11 wraz ze schodami zewnętrznymi (sprzątanie 5 razy w tygodniu) o powierzchni 1.654 m2, 

w tym pomieszczenia sanitarne 78,71 m²; 

3) ul. Waygarta 1 (sprzątanie 5 razy w tygodniu) o powierzchni 278 m2, w tym pomieszczenia sanitarne 12 

m²; 

4) Rynek 20 (sprzątanie 5 razy w tygodniu) o powierzchni 440 m2, w tym pomieszczenia sanitarne 16,51 

m2; 

5) ul. H.I. Kossowskiej 1 pomieszczenia archiwum (sprzątanie 1 razy w tygodniu) o powierzchni 507 m2, 

w tym pomieszczenia sanitarne 3 m². 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy. 
§ 3 

W ramach sprzątania Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania: 
1) czynności codziennych obejmujących: 

a) odkurzanie powierzchni wykładzin i sprzątanie na mokro podłóg twardych z zastosowaniem 
odpowiednich środków czystości ; 

b) czyszczenie i konserwacja mebli biurowych środkiem do konserwacji mebli; 
c) utrzymanie czystości powierzchni parapetów wewnętrznych oraz stolarki drzwiowej; 
d) mycie i dezynsekcja toalet (glazura, armatura, lustra, urządzenia sanitarne itp.); 
e) opróżnianie koszy w pokojach biurowych, łazienkach itd. (wraz z wymianą worków plastikowych); 
f) opróżnianie pojemników niszczarek (wraz z wymianą worków plastikowych); 
g) bieżące uzupełnianie mydła antybakteryjnego w płynie, ręczników papierowych, papieru 

toaletowego, środków odświeżających, kostek do WC, (środki będą dostarczane i uzupełniane przez 
Wykonawcę usługi), 

h) wykonywanie innych czynności koniecznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach; 
2) czynności okresowych – jeden raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb - obejmujących: 

a) mycie koszy na śmieci; 

b) mycie i czyszczenie glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych; 

c) mycie drzwi wraz z futrynami; 

d) odkurzanie i mycie grzejników; 

3) czynności okresowych, polegających na myciu wszystkich okien znajdujących się w wymienionych wyżej 

budynkach (ramy oraz szyby) 3 razy w roku w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (w kwietniu, 

lipcu, listopadzie) o powierzchni: 

a) ul. Ratuszowa 1 – 272 m2, 

b) ul. Wodna 11 – 232 m², 

c) ul. Waygarta1 – 30 m², 

d) Rynek 20 – 50 m2, 

e) ul. H.I. Kossowskiej 1 – 62,80 m2 1 raz w roku w miesiącu lipcu w terminach uzgodnionych 

z Zamawiającym . 

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania przedmiotu zamówienia własnym sprzętem, narzędziami i środkami czystości, 

gwarantującymi wysoki poziom usługi, spełniającymi wymagane prawem normy, posiadającymi 

wymagane prawem atesty bezpieczeństwa i certyfikaty; 

2) wykonywania przedmiotu zamówienia pod własnym nadzorem oraz przy pomocy własnego personelu, 

w liczbie osób zapewniających wysoki poziom usługi; 
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3) używania zakupionych na własny koszt materiałów i środków czystości, a w szczególności:  

a) środki myjąco – pielęgnujące do codziennego mycia podłóg o właściwościach antypoślizgowych o 
przyjemnych zapachu, nadających powierzchniom połysk, 

b) odpowiednie środki do mycia i konserwacji paneli podłogowych, 
c) środki do mycia i konserwacji wykładziny dywanowej i PCV, 
d) środki do mycia i dezynfekcji sanitariatów, antybakteryjne o przyjemnym zapachu, 
e) odświeżacze powietrza i kostki zapachowe do WC o przyjemnym zapachu, 
f) środki do mycia okien, 
g) środki do mycia, pielęgnacji i konserwacji mebli, 
h) worki na śmieci, 
i) inne materiały i środki, które będą niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia; 

4) wykonywania czynności porządkowych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od godz. 10:00 do 15:30. 

§ 5 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) informowania Zamawiającego o wszelkich widocznych nieprawidłowościach w stanie poszczególnych 

pomieszczeń, urządzeń i umeblowaniu budynków; 

2) zapewnienia, w czasie wykonywania usługi, na terenie objętym umową należytego ładu, porządku, 

przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz do ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe 

w związku z realizacją usług oraz na skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę; 

3) sprzątania, po wykonywanych pracach remontowych bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający nie 

obniży wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku tymczasowego wyłączenia ze sprzątania pomieszczeń 

na czas remontu; 

4) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem w/w usługi 

a w szczególności informacji dotyczących używanych zabezpieczeń. Wykonawca ma obowiązek 

zachować w tajemnicy informacje poznane u Zamawiającego również po ustaniu umowy; 

5) stosowania i przestrzegania instrukcji Zabezpieczenia budynków i pomieszczeń Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu (Zarządzenie nr 490/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.); 

6) przekazania Zamawiającemu najpóźniej na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia wykonywania usługi 

sprzątania imiennej listy osób uprawnionych do pobierania kluczy do sprzątanych pomieszczeń 

i przebywania na terenie obiektu; 

7) przeszkolenia w zakresie przepisów BHP i ppoż. pracowników wykonujących czynności związane ze 

sprzątaniem; 

8) oddelegowania, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pracowników realizujących niniejszą usługę 

na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które zostanie przeprowadzone przez Administratora  

Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Za naruszenia przez pracowników 

Wykonawcy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych pełną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca; 

9) zapewnienia czystego i estetycznego ubioru osób wykonujących czynności związane ze sprzątaniem; 

10) niezwłocznego odsunięcia od wykonywania usługi sprzątania, na żądanie Zamawiającego, osoby 

sprzątającej, co do której Zamawiający zgłosił uwagi w zakresie jakości wykonywanych przez nią usług 

związanych ze sprzątaniem lub w przypadku naruszenia przez taką osobę innych warunków związanych 

z wykonywaną usługą sprzątania; 

11) zapewnienia i skierowania do wykonania usługi sprzątania odpowiedniej ilości osób (personelu), która 

umożliwi jej wykonanie. 

§ 6 
Termin wykonania usługi: od dnia 04.01.2021r. do 31 grudnia 2021r. 

§ 7 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 

wynosi: 
1) ____________ zł. netto (słownie: _____________________________________________); 

2) podatek VAT w wysokości 23% i kwocie: __________________ zł; 

3) ____________ zł. brutto ( słownie: ___________________________________________). 

2. Uśrednione wynagrodzenie za sprzątanie 1 m2 powierzchni wynosi: _______ zł brutto 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oraz stawka, o której mowa w ust. 2, jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia i jest niezmienne przez cały okres 
realizacji umowy. 

4. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne raz na miesiącu na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT. 

5. Kwota wynagrodzenia miesięcznego będzie wynosiła 1/12 wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 
6. Zapłata faktur VAT będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 30 dni 

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
7. Płatności za usługę dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 
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bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny 
rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

8. Środki na realizację zobowiązań finansowych zostały ujęte w budżecie Miasta Przemyśla w Dziale 750 
Rozdział 75023 § 4300. 

§ 8 
1. Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach: 

1) wykonywanie przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy w ilości nie odpowiadającej ilości 

oraz wymiarowi etatów zadeklarowanych w ofercie, którzy posiadają stopnień niepełnosprawności 

w wysokości 200,00 zł za każdego pracownika za każdy dzień, w którym taki pracownik nie świadczył 

usługi; 

2) za wykonywanie usług przez pracowników nie zatrudnionych u Wykonawcy lub Podwykonawcy 

na podstawie umowy o pracę w wysokości 300,00 zł. za każdy przypadek; 

3) za nie posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena umowy brutto, określona w §7 ust. 1, 

w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień, w którym Wykonawca takiego ubezpieczenia nie posiada 

4) za nie przedstawienie dokumentu poświadczającego posiadanie ubezpieczenia działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena umowy brutto, określona w §7 ust. 1, w terminie 

określonym w §10, w wysokości 300,00 zł. za każdy dzień zwłoki; 

5) za nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w §11 czynności i Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł. za 

każdy dzień zwłoki w złożeniu Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów liczony od dnia upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego; 

6) za niespełnienie wymagań dotyczących ilości osób spełniających wymogi określone w §15 ust. 1 

w wysokości 500,00 zł. za każdą osobę, za każdy dzień; 

7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od 
Zamawiającego. 

3. Zapłata kar umownych, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania 
uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy 
wysokość kary umownej. 

§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

1) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez okres 

5 dni roboczych lub przerwał ich wykonywanie i nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego przez okres 

dłuższy niż 5 dni roboczych; 

3) Wykonawca nie zatrudnia osób, o których mowa w §14 ust. 1, w ilości określonej w tym przepisie, przez 

okres łączny w ciągu trwania umowy wynoszący 10 dni roboczych, pomimo wezwania Zamawiającego 

do zatrudnienia tych osób. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od powzięcia 
informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 
1, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej już części umowy 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a także powinno 
zawierać uzasadnienie. 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę nie niższą niż cena oferty 
brutto. 

2. Jeżeli przedstawiony dokument ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nie będzie obejmował całego okresu 
realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu 
wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 11 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonujące następujące czynności: 

1) sprzątanie pomieszczeń; 

2) mycie okien; 

3) czyszczenie i konserwacja mebli biurowych; 

4) opróżnianie koszy w pokojach biurowych, łazienkach; 

5) opróżnianie pojemników niszczarek dokumentów; 
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6) uzupełnianie mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków odświeżających, 

kostek do WC; 

7) odkurzanie i mycie grzejników; 

8) mycie koszy na śmieci; 

9) mycie i czyszczenie glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych; 

10) mycie drzwi wraz z futrynami; 

11) odkurzanie powierzchni wykładzin; 

12) mycie i dezynsekcja toalet. 

§ 12 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub 

Podwykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §11 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia 

2. W trakcie realizacji umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające 
spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w §11. 

3. W związku z realizacją zapisów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do żądania: 
1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa 

w §8 ust. pkt 4, których dotyczy nw. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019r. poz. 1781), w szczególności bez adresów zamieszkania pracowników, nr PESEL pracowników. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres czynności 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu 

czynności oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1781). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników na 
podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w §11 lub nie przedstawienie na 
żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 3, potwierdzających 
zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w §11 
uprawnia Zamawiającego do naliczania Wykonawcy kary umownej za nienależyte wykonanie niniejszej 
umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie 
wykonywania obowiązku, o którym mowa w §14 niniejszej umowy. 

7. Na pisemne żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy dni 
robocze Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że wywiązuje się z obowiązku, o którym 
mowa w §14 niniejszej umowy poprzez przedstawienie odpowiedniego dokumentu, w szczególności 
odpowiedniego orzeczenia komisji lekarskiej, dotyczącego pracowników zadeklarowanych przez Wykonawcę 
jako pracownicy z niepełnosprawnością. 

§ 13 
1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają 

Koordynatorów umowy w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: Robert Sielski e-mail: administracyjny@um.przemysl.pl, 

2) ze strony Wykonawcy: _______________________________________________. 

2. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1, wymaga każdorazowego, pisemnego zawiadomienia 

drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. 

Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy oświadczenia o zmianie. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 1 pkt 2 wszelkich 

niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień niniejszej 

umowy. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności sporządzania 

aneksu do niniejszej umowy. 

5. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 6, każda ze Stron uznaje za 

prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze 

Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania 

drugiej Stronie aktualnego adresu. 

6. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są następujące: 

1) Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl; 

2) Wykonawca: ______________________________________________ 

7. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane, lub 

wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej 

lub elektronicznej. 

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 6, zaś korespondencja 

elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania przez cały okres realizacji umowy osoby niepełnosprawne, tj. 

osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) w ilości zadeklarowanej w formularzu oferty. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą zatrudnione na co najmniej ½ etatu przy realizacji przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową. 

3. W przypadku czasowej nieobecności osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się skierować 

do realizacji przedmiotu umowy taką samą ilość osób spełniających wymogi określone w ust. 1. 

§ 15 
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części 

zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego 
zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy podwykonawców wykona: ______________________________. 
3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, usługi lub dostawy, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawców. 

§ 16 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 w przypadku, gdy 

nastąpi zwiększenie powierzchni przeznaczonej do sprzątania. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zostanie sporządzony aneks do niniejszej umowy. 
3. Wartość umowy wzrośnie o kwotę brutto będącą iloczynem stawki za sprzątanie 1 m2 powierzchni, 

określonego w §7 ust. 2 oraz ilości m2, o które zwiększa się powierzchnia sprzątania. 
§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona wyłącznie pod 
warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem rozstrzygać 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 
§ 18 

Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
2) Oferta wraz z załącznikami; 
3) Poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia przez 

Wykonawcę. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


