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                          AD.271.202.2020.rc 
 
 

 PROJEKT UMOWY nr ….…./2020 
 
 

Zawarta w dniu ……………..r. w Olsztynie 
pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie z siedzibą: 10-076 Olsztyn  
ul. Podwale 1, NIP: 7392961783, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Dariusza Bartona 
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
a …………………………………………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ………………………………………………………………. 
 
Z uwagi, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro nie stosuje się przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2019r. poz. 1843), zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy.  
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę: Usługi kompleksowego sprzątania 

pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w ……………… z siedzibą przy ……………….. wraz z utrzymaniem czystości wokół posesji 
Urzędu, zwanym dalej obiektem. 

2. Świadczenie usług odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, którego kserokopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz  
w Ofercie Wykonawcy z dnia ………………. 2020r., której kserokopia stanowi Załącznik nr 2  
do niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest zdolny do wykonywania usług oraz zobowiązuje się do ich świadczenia w sposób 
zapewniający ich należyte wykonanie przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 
 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. o dnia 02.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 
 

§ 3 
1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1-2 niniejszej Umowy 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto: …………………………… zł (słownie: ………..), 
w rozbiciu na poszczególne części: 
1.1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy w części A (usługa sprzątania biura), Wykonawca będzie otrzymywał 

od Zamawiającego miesięczne wynagrodzenie, zgodnie z Ofertą w wysokości: netto ……………. zł  
(słownie: ………………………………) powiększone o należny podatek VAT w wysokości …… %,  
co daje łączną kwotę brutto: ………. zł (słownie: ………………………………..). 

1.2. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy w części B(usługa sprzątania wokół posesji Urzędu), Wykonawca 
będzie otrzymywał od Zamawiającego miesięczne wynagrodzenie, zgodnie z Ofertą w wysokości: netto 
……………. zł (słownie: ……………) powiększone o należny podatek VAT w wysokości …… %,  
co daje łączną kwotę brutto: ………. zł (słownie: ……………………………..…..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na rachunek wskazany przez Wykonawcę  
w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego rachunku/faktury.  

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać wynagrodzenie na 
konto wskazane na fakturze. 

§ 4 
1. Usługę sprzątania wewnątrz obiektu oraz wokół posesji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w …………….. przy ………………….., Wykonawca będzie wykonywał codziennie (w dni pracy Urzędu) od 
godziny 15:30, po zakończeniu usługi Wykonawca sprawdzi zabezpieczenie obiektu.  

2. Niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do pojawiania się w siedzibie Zamawiającego o godz. 15:15,  
gdyż od godziny 15:30 wykonuje on usługę sprzątania i od tego momentu Urząd jest zamknięty i nie dostępny  
dla klientów.  

3. Wykonawca zostanie pouczony o procedurze zabezpieczania budynku przez Zamawiającego 
w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, tj. od dnia 02.01.2021r. Wykonawca zobowiązany jest pojawić  
się o godz. 15:15 w celu zapoznania się z obiektem, systemem zabezpieczającym posesję, odebraniem kluczy do 
budynku.  

4. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać prac objętych niniejszą Umową osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych prac przy użyciu własnych środków czystości, 
artykułów chemicznych i higienicznych oraz sprzętu i narzędzi. W dniu rozpoczęcia zlecenia tj. 02.01.2021r. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego środki czystości, z których będzie 
korzystał podczas usługi.  
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6. Wykonawca realizując usługę może stosować takie środki chemiczne, które posiadają atest Państwowego 
Zakładu Higieny. 

7. Usługa sprzątania na terenie tut. Urzędu może odbywać się do godziny 19.00. 
 

§5 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu  

w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach 
technicznych, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba że szkoda powstałaby również  
w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie zaniechał działania, do którego był zobowiązany niniejsza 
umową. 

2. W szczególności Wykonawca odpowiada za: 
a) należyte wykonanie usługi, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy, 
b) zamknięcie po zakończeniu sprzątania okien i drzwi do pomieszczeń biurowych, 
c) wyłączenie urządzeń elektrycznych, świateł i zakręcenia punktów czerpania wody. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania zatrudnionego personelu oraz zobowiązany jest do 
wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z jego zatrudnieniem. Postanowienia powyższe 
odnoszą się również do osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy, za 
których działania bądź zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przy wykonywaniu przedmiotu umowy przepisów BHP, 
ppoż. oraz ochrony mienia Zamawiającego i osób trzecich, jak też za utrzymanie porządku na miejscu pracy przy 
świadczeniu usługi wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o osobach wykonujących 
przedmiot umowy, z podaniem ich imion, nazwisk oraz serii i numerów dowodów osobistych.  

6. W razie zmiany osoby/osób, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego  
i podania danych osobowych nowej osoby. 

7. Podczas wykonywania usług pracownicy Wykonawcy nie mogą korzystać z urządzeń biurowych i sprzętu 
Zamawiającego. 

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli sposobu wykonywania umowy  

i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. 
2. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, przez co rozumieć należy,  

w szczególności, niestaranne lub niedokładne sprzątanie pomieszczeń, niestosowanie się do zapisów niniejszej 
umowy, Zamawiający składa Wykonawcy pisemną informację (reklamację) o dostrzeżonych uchybieniach,  
o sposobie załatwienia której Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie, w terminie  
7 dni od dnia, w którym reklamację otrzymał. 

3. W sytuacji, gdy mimo dwóch kolejnych reklamacji Wykonawca nadal wykonuje umowę w sposób, o którym 
mowa w ust. 2, Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym na koniec danego miesiąca 
kalendarzowego.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie określonej w ust.2 Zamawiającemu przysługuje prawo 
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy za 
miesiąc, w którym odstąpiono od umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia obniżenia standardu środków czystości i artykułów higienicznych zapewnianych przez 
Wykonawcę Zamawiający nałoży karę na Wykonawcę w wysokości 100 zł brutto za każdorazowe stwierdzenie 
ww. niezgodności.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia po 
stronie Wykonawcy następujących nieprawidłowości: 
a) dwukrotnego niestawienia się lub niepodjęcia prac przez osoby świadczące Usługi w imieniu Wykonawcy  

w terminie świadczenia usług; 
b) naruszenia przez osoby wykonujące Usługi w umieniu Wykonawcy obowiązków, o których mowa  

w § 7 ust. 1 i 2; 
c) korzystania przez Wykonawcę z mienia Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie  

z przeznaczeniem. 
7. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej Umowy.  
8. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  
9. Należna Zamawiającemu kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia płatnego na rzecz Wykonawcy.  

 
§ 7 

1. Przy wykonywaniu Usług, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r.,  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji, w posiadanie których wejdzie  
w związku z realizacją niniejszej Umowy, jak i po jej rozwiązaniu.  
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§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową prace z zachowaniem staranności  

i rzetelności zawodowej. 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu podmiotowi 

gospodarczemu /podwykonawcy/ bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
3. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny obowiązek nieujawniania informacji, do których może mieć dostęp przy 

wykonywaniu czynności określonych umową. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu w pełnym zakresie wszelkich ewentualnych 

szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem niniejszej umowy oraz powstałych przy 
jej wykonaniu. 

 
§ 9 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez strony za wypowiedzeniem, przy czym okres wypowiedzenia 
wynosi jeden miesiąc. 

2. Za porozumieniem stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.  
 

§ 10 
Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.  

 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  
 

§ 12 
Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy.  
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 


