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Załącznik Nr 6  

Wzór umowy 
 
zawarta w dniu ……………………………………… w Warszawie, pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie,  
z siedzibą w: 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79, NIP: 527-020-98-30, REGON: 000291799, 
reprezentowaną przez: Marię Pawlak – Dyrektor 
przy kontrasygnacie Zastępcy Głównego Księgowego – Sylwii Mrózek 
zwaną dalej Zamawiającym,  
a   ………………………. z siedzibą w ……………………….. ul…………………..…….. 
wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS ………………………………. 
lub do ewidencji działalności gospodarczej …………………………………………………… 
NIP ………………………… REGON …………………………………………. 
reprezentowaną przez  ………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
zgodnie z wynikami postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r . poz. 2164), została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na 
wykonanie usługi: 

Sprzątanie przez 8 miesięcy pomieszczeń w budynkach i utrzymanie porządku na terenach 
nieruchomości w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82 

w zakresie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, zwanej dalej „przedmiotem 
umowy”. 

2. Umowa została zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 01.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 
3. Wykonawca ma obowiązek wykonywania z należytą starannością przedmiotu umowy. 
4. Ilość i zakres oraz cenę przedmiotu umowy określa oferta złożona przez Wykonawcę, 

która, stanowi integralną część umowy, jako Załącznik nr 1 do umowy.  
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem objętym przedmiotową umową i nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń. 
6. Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość osób do świadczenia usługi:  

1) sprzątania pomieszczeń w części biurowej oraz części magazynowej w godzinach 
pracy Zamawiającego, czyli od godz. 7.30 do 15.05; 

2) sprzątania holi, schodów, sali konferencyjnych, sanitariatów w części biurowej oraz 
części laboratoryjnej po godzinach pracy Zamawiającego, czyli od godz. 1505 do 
godz. 2200 najpóźniej. (z wyłączeniem pomieszczeń, gdzie należy wykonać sprzątanie 
w godzinach pracy Zamawiającego),  

3) utrzymania porządku na terenie nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 82, i ul. 
Żelaznej 79 

7. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przez cały okres obowiązywania umowy, 
na własny koszt oraz zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy: 
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1) materiały i środki czystości, środki higieniczne oraz środki chemiczne do zimowego 
utrzymania terenu tj. piasek, sól i inne środki przeciwślizgowe, w miarę potrzeby 
przez cały okres obowiązywania umowy, 

2) środki techniczne i sprzęt, w tym profesjonalną maszynę czyszczącą (1 szt), 
przeznaczoną do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek z możliwością 
codziennego użytkowania w obiekcie przy ul. Żelaznej nr 79. 

8. Osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy na rzecz Zamawiającego są: 

1) objęte w całym okresie obowiązywania umowy, ubezpieczeniem społecznym  
i zdrowotnym, są niekarane i posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

2) zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umów o pracę w ilości co 
najmniej 50 % osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach przy ul. Żelaznej nr 79 i 
Nowogrodzkiej  nr 82, zwanych dalej Pracownikami Wykonawcy; 

9. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy: 
1) dostarczy Zamawiającemu listę osób wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania zatrudnionymi osobami, stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy, 
potwierdzonymi właściwymi dokumentami np: deklaracja ZUS DRA, umowa o pracę , 
itp,  
2) wskaże osobę wyznaczoną do nadzoru i koordynacji prac oraz kontaktów z 
przedstawicielem Zamawiającego z podaniem jej nr telefonu kontaktowego,  
3) oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się 
przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany 
przez osoby wskazane na liście. 

10. W przypadku zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej listy zatrudnionych osób. 

11. Pracownicy Wykonawcy, których do wykonania przedmiotu umowy kieruje Wykonawca, 
powinni posiadać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość 
wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10 października 
2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015, poz. 2008).  

12. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca przeszkoli 
zatrudnione osoby zgodnie z wytycznymi w SIWZ, a także zapewni środki ochrony 
osobistej, sprzęt techniczny, indywidualne narzędzia pracy i jednolitą firmową odzież 
ochronną oraz osobiste identyfikatory. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do : 
1) wykonywania dodatkowych czynności porządkowych po przeprowadzonych 

remontach, usuniętych awariach itp., o których Zamawiający będzie informował w 
trybie roboczym, 

2) wykonywania innych czynności koniecznych do utrzymania czystości w budynkach i 
na terenie ich posesji, 

3) pobierania, z posterunku ochrony, kluczy do sprzątanych pomieszczeń i zwracania 
ich po zakończeniu sprzątania oraz przestrzegania zamykania okien w sprzątanych 
pomieszczeniach,  

4) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy, a w szczególności dotyczących informacji 
prawnie chronionych, pod rygorem odpowiedzialności karnej, 
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5) bieżącego reagowania na sygnały Zamawiającego i doraźnego usuwania wskazanych 
zabrudzeń, 

6) oszczędnego korzystania z energii elektrycznej i wody, 
7) pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie rodzaju odzieży ochronnej z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
8) sporządzenia i dostarczania na kolejny miesiąc harmonogramu prac wykonywanych 

z częstotliwością rzadziej niż w każdym dniu roboczym (zgodnie z Zał. 7A, 7B, 7C, 
7D) nie później niż do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca wykonania 
zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego oraz w formie uzgodnionej z 
Zamawiającym. 

14. Przedmiot umowy powinien być wykonywany zgodnie z przepisami sanitarnymi tak, aby 
użyte w celach czyszczących substancje i preparaty nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, 
życia człowieka i środowiska, tzn. w szczególności odpowiadały wymogom ustawy z dnia 
25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 675, 
875).  

15. Zamawiający wymaga, aby wszelkie środki chemiczne, które będą używane do 
wykonania przedmiotu umowy posiadały wymagane przepisami atesty i certyfikaty 
dopuszczające do ich stosowania na terenie Unii Europejskiej. Niezależnie od 
powyższego, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zmiany 
zastosowanego środka czystości. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić produkt alternatywny, bez prawa odszkodowania z tego tytułu 

16. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia atestów, świadectw lub kart 
charakterystyki używanych środków czystości i środków higienicznych na każde żądanie 
Zamawiającego.  

17. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z ujęcia wody i energii 
elektrycznej. 

18. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalno-magazynowe 
tj. na szatnię oraz na sprzęt i środki czystości, po jednym w każdej lokalizacji, niezbędne 
do wykonania przedmiotu umowy. 

19. Wykonawca nie może korzystać z urządzeń należących do Zamawiającego, a w 
szczególności z telefonów, komputerów, faksów, kserokopiarek itp. 

 
§ 2 

 
1. Za wykonanie czynności określonych w § 1, Wykonawcy przysługuje maksymalne 

wynagrodzenie za cały okres trwania umowy w kwocie złotych ……………………...…… 
(słownie złotych:  …………………………………………………………………………...) 
w tym podatek VAT złotych ……………………………………………............................... 
(słownie złotych: …………………………………..……………………………….…….…) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności określone w § 1 i w Załączniku nr 1 do umowy, 
płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy  nr …………………………………..…. , 
po wykonaniu przedmiotu umowy za każdy miesiąc kalendarzowy, w ciągu 14 dni od daty 
dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego 
(kancelaria na parterze WSSE w budynku przy ul Żelaznej 79).  

3. Za termin zapłaty strony przyjmują termin obciążenia konta Zamawiającego poleceniem 
dokonania przelewu na rzecz Wykonawcy. 

4. Wykonawca wystawia faktury według ustalonych zasad tj.: 
a) oddzielnie na poszczególne budynki WSSE, 
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b) oddzielnie za przedmiot umowy w zakresie: usługi sprzątania, utrzymanie porządku na 
terenie nieruchomości i na przyległych chodnikach ulicznych. 

c) na podstawie Załącznika nr 1 do umowy. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca przedłożył aktualną polisę (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem)  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę 300 000 złotych. (wraz z 
warunkami ubezpieczenia), wystawioną dnia ………………………. przez …………… , 

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i 

osób trzecich, jeżeli te osoby zgłoszą na piśmie uzasadnione roszczenia, za ewentualne 
szkody powstałe w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności powstałe wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo 
potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie należności, jeżeli szkody te nie zostaną 
pokryte przez zakład ubezpieczeniowy, w ramach ubezpieczenia Zlecającego lub 
Wykonawcy 

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy oraz zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ 
obowiązującymi w tym zakresie. 

5. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany osoby 
wykonującej przedmiot umowy, jeśli powzięto informację o naruszeniu przez tę osobę 
postanowień umowy.  

6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach statusu prawnego swojego przedsiębiorstwa, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego, układowego, likwidacyjnego. 

 
§ 4 

1. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu 
przedmiotu umowy  wg uznania Zamawiającego (np. w przypadku pozostawienia piasku i 
innych zanieczyszczeń na wykładzinach i innych podłogach, kurzu na meblach, odpadów 
w koszach, brudnych toalet, piasku, liści i śmieci na chodnikach, oblodzonych chodników i 
jezdni, stosowania środków sanitarnych niezgodnych z wykazem załączonym do umowy, 
itp.), Wykonawca:  

1) niezwłocznie, tj. najpóźniej w ciągu kolejnego dnia pracy Zamawiającego, na własny 
koszt powtórzy wskazaną przez Zamawiającego czynność, 

2) w przypadku otrzymania pocztą elektroniczną 2-ch kolejnych pisemnych upomnień, 
za 3-cie i każde kolejne upomnienie, z wyłączeniem pkt 1 ppkt 3), zapłaci 
Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 500 zł brutto, 

3) w razie niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu 
przedmiotu umowy w okresie krótszym niż 30 dni od otrzymania poprzedniego 
upomnienia, Wykonawca na własny koszt powtórzy wskazaną przez Zamawiającego 
czynność i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto,  

4) w kolejnych przypadkach powtarzania się sytuacji z pkt 1 ppkt 3) wartość kary 
umownej  wzrośnie do wysokości 2000 zł brutto za każde kolejne takie zdarzenie. 
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2. Uwagi do niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu 
przedmiotu umowy będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną przez osobę nadzorującą z ramienia Zamawiającego wykonanie umowy. 

3. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu listy osób, o którym mowa w § 1 ust. 9 
umowy, z którego będzie wynikał procentowo mniejszy udział pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę (na pełen etat), niż wymagany przez Zamawiającego lub, 
gdy Wykonawca faktycznie zatrudni mniejszy odsetek osób na umowę o pracę niż wynika 
to z przedstawionej listy, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę liczby wymaganej przez Zamawiającego 
pracowników Wykonawcy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należności 
Wykonawcy za zrealizowaną część przedmiotu umowy na podstawie wykazu zgłoszonych 
w danym miesiącu nieprawidłowości. 

5.  W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 
zobowiązania, dotyczącego ilości osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 
objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego 
postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze 
stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstaje szkoda 
przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż 
zastrzeżono karę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powierzone mu do obsługi mienie 
Zamawiającego i zapewnia naprawienie wszystkich ewentualnych szkód wynikłych z winy 
osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
§ 5 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:  
1) z przyczyn, niezależnych od Zmawiającego, których nie mógł wcześniej przewidzieć, 

zaszła konieczność zmiany terminu wykonania niniejszej umowy – w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w innym, wskazanym 
przez Zamawiającego terminie - z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych 
Wykonawcy;  

2) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT – w takim przypadku Strony 
zobowiązują się zrealizować przedmiot zamówienia za inną cenę brutto niż w § 2 pkt 1 
umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
nieważności 
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§ 6 

1. Na wypadek zwłoki jednej ze stron w wykonywaniu zobowiązań wzajemnych 
wynikających z umowy, drugiej stronie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od 
umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w terminie 30-dniowym.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 
1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) Wykonawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy, po 

bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze, 

3) nastąpi naruszenie istotnych warunków umowy przez Wykonawcę. 
3. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia go 
drugiej stronie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. 

 
§ 7 

1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o których 
mowa w § 1 umowy, gdy opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą lub innymi 
zdarzeniami spowodowanymi przyczynami nieleżącymi po stronie Wykonawcy. 

3. Za Siłę Wyższą Strony umowy uważają wszelkie zdarzenia wywołane siłami przyrody i 
przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od człowieka np. powódź, burze, pożar itp. 

 
§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), kodeksu cywilnego oraz inne 
przepisy związane z przedmiotem umowy. 

2. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 
 
 
Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy z dnia …………………………  
Załącznik nr 2 – Lista osób zatrudnionych przez Wykonawcę 
  
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


