
Zał. nr 8

WZÓR UMOWY Nr 

Zawarta w dniu.........................r. w Sanoku pomiędzy
…………………………………………. reprezentowany przez: …………………………
zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą: ....................................................................................
reprezentowaną przez ..............................................................
zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1
1. Wykonawca, wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu
........................  przeprowadzonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz U z 2018r. poz 1986 z późn. zm) zobowiązuje się do utrzymania czystości w
pomieszczeniach zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji oraz ze złożoną ofertą, które
stanowią załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z
zapisami SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia

§2
1. Umowę zawarto na okres od dnia ……………… do 31.12.2019r.

2. Stronom przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego.

3. Zamawiający może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę, jeżeli:
a) nastąpi likwidacja prowadzonej działalności lub otwarcie likwidacji Wykonawcy
b) Wykonawca przerwał wykonywanie umowy,
c) Wykonawca nie wykonuje zlecenia zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie,

4. Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy gdy wystąpiła 
okoliczność określona w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§3
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………….
…….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ............................

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
w trakcie wykonywania zlecenia.



§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
Zadanie nr 1
a) Miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę …..zł brutto 
słownie: ….
b) Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi ..zł/miesiąc x 11 miesięcy

…..zł/ brutto słownie:

Zadanie nr 2
c) Miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę …..zł brutto 
słownie: ….
d) Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi ..zł/miesiąc x 11 miesięcy

…..zł/ brutto 
słownie:

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie …… dni od
daty otrzymania faktury  za dany miesiąc,  po uprzednim jej  sprawdzeniu i  akceptacji  przez
Zamawiającego, na konto Wykonawcy.

3. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez zgody Zleceniodawcy.

§ 5
Wykonawca nie może powierzyć wykonawstwa innej osobie, chyba że Zamawiający wyrazi na 
to zgodę na piśmie.

§ 6
     1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

1) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapłacić  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu niniejszej umowy o której mowa w § 4 pkt
1 lit.b) / d)
2) W przypadku niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu
przedmiotu zamówienia (np. w przypadku pozostawienia piasku i innych zanieczyszczeń
na wykładzinach i innych podłogach, kurzu na meblach, odpadów w koszach, brudnych
toalet, stosowania środków sanitarnych nie posiadających odpowiedniego dopuszczenia,
itp.),  Wykonawca na własny koszt  powtórzy usługę i  zapłaci  Zamawiającemu tytułem
kary umownej kwotę 1.000 zł. W razie powtórnego i każdego kolejnego niezachowania
przez Wykonawcę należytej staranności  w  wykonaniu  usługi,  Wykonawca  na  własny
koszt  powtórzy  usługę i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł.
3) Wykonanie prac o których mowa w § 1 wykonawca będzie każdorazowo po ich
wykonaniu odnotowywał w ewidencji  wykonanych prac. Ewidencja będzie znajdować się
w   ksiegowości   i będzie sprawdzana przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy
ze strony Zamawiającego.
4) Z uwagi na konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczenia usługi,
strony  ustalają,  że  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  trzykrotnie  wykona  usługę  z
nienależytą starannością lub nie wykona jej wcale, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia trzeciego wykonania usługi z
nienależytą starannością. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność   Wykonawca,   Wykonawca   zapłaci
Zamawiającemu  karę  umowną  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §
4 pkt 1 lit.b).

5) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych.
Kary  umowne  będą  potrącane  z  wystawionej  faktury  na  podstawie  protokołów
sporządzanych na koniec miesiąca, zawierających wykaz zgłoszonych w danym miesiącu
nieprawidłowości.

§7
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający  przy  realizacji  zamówienia  wymaga  od  wykonawcy  lub  podwykonawcy
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w zakresie: osób  wykonujących usługę
sprzątania.
2. W trakcie realizacji  zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności



kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę osób  wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania  oświadczeń   i   dokumentów   w   zakresie   potwierdzenia   spełniania   ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania  wyjaśnień  w przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej  dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

a) oświadczenie   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
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji
zamówienia  czynności,   których    dotyczy    ww.    oświadczenie   wykonawcy   lub
podwykonawcy   (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r.  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników,
wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy,  rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3 lit. a) - b)
Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł. brutto.
b) W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy,
c) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3 lit. a)
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane we
wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.

§ 8
PODWYKONAWCY

Niniejszy paragraf ma zastosowanie w przypadku zlecenia wykonania usługi podwykonawcom
1. WYKONAWCA powierzy wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie (podwykonawcy) 
zgodnie z ofertą przetargową, tj.:
a) wykonanie ………..… firma o nazwie:……….............



z siedzibą w …………….. reprezentowana przez:…………..
2. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  usługi,  które  wykonuje  przy  pomocy
podwykonawców.

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą.
4. Podstawą  do  wystawienia  faktury  przez  WYKONAWCĘ  za  prace  wykonane,  będzie
dostarczone przez WYKONAWCĘ oświadczenie oraz kserokopia przelewu bankowego na kwotę
należną  Podwykonawcom,  który  rozumiany  jest  jako  dowód  zapłaty  podwykonawcy/ów
potwierdzające prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z podwykonawcą/ami i zapłatę przez
wykonawcę  na  rzecz  podwykonawcy/ów  kwot  im  należnych.  Jeżeli  ZAMAWIAJĄCY  zostanie
zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, to o kwotę,  którą zapłaci
podwykonawcy/om, pomniejszy zapłatę należną WYKONAWCY.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio
przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zamówienia.  Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy
6. WYKONAWCA  nie  może  powierzyć  podwykonawcom  realizacji  innych  części  przedmiotu
umowy niż określonych w pkt. 1.
7. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b,  w  celu  wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  iż  proponowany inny  podwykonawca  lub wykonawca
samodzielnie spełnia je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania o
udzielenie zamówienia.

§ 9
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018
r. poz 1986 z późn. zm).

§ 10
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach spornych niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego.

§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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