
załącznik nr 4 do SIWZ  
- W Z Ó R - 

UMOWA NR ………… 
z dnia …………………………………………….. 

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pomiędzy:  
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym z siedzibą w Chełmie 
22-100 Chełm, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16. 
NIP: 563-10-66-206, REGON: 000322985 
reprezentowanym przez:  

.....................................................................................................................................................  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”  

a  

.....................................................................................................................................................  

z siedzibą w ..............., przy ul. ...................................................................................................,  

wpisaną/ym do rejestru KRS/ewidencji pod numerem 

.................................................................................. NIP: 

………………………………REGON…………………..  

reprezentowaną/ym przez:  

1) .....................................................................................................................................................  

2) .....................................................................................................................................................  

zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”  

Niniejsza umowa zawarta została na skutek przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń 
biurowych i terenu posesji Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16 w Chełmie 
oraz Pl. Kościuszki 3 w Chełmie. 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi kompleksowego sprzątania  

A. powierzchni wewnętrznych – pomieszczeń Sądu Rejonowego w Chełmie w budynku przy Al. 

Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16 oraz Pl. Kościuszki 3 o łącznej powierzchni 4.265,24 m2. 

B. powierzchni zewnętrznych- Sądu Rejonowego w Chełmie położonych przy Al. Żołnierzy  

I Armii Wojska Polskiego 16 i przy Pl. Kościuszki 3 – tereny zielone, parkingi, schody, chodniki, 

o łącznej powierzchni 7.234,93 m2. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi określonej w ust. 1 na zasadach i w sposób 

określony w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej Umowy jako 

Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.  

3.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem personalnym, technicznym, 

ekonomicznym oraz doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy.  

4.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość osób gwarantujących rzetelność 

wykonania usługi, nie mniejszą niż liczba wskazana w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, oraz 

zobowiązuje się do poszanowania mienia Zamawiającego i jego pracowników.  

5.    Wykonawca zobowiązuje się do poszanowania mienia Zamawiającego i jego pracowników.  



6.  W czasie realizacji usługi Wykonawca będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci do 

pojemników wskazanych przez Zamawiającego.  

7.  Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 

wykonawczego.  

8.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

wykonywanej usługi.  

9.  Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące muszą posiadać aktualne atesty lub 

certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim lub inne dokumenty potwierdzające  

stosowanie rozwiązań równoważnych.  

10.  Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt wszelki sprzęt i środki niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy w szczególności wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

(m.in.: mydło w płynie, papier toaletowy,  środki zapachowe, worki jednorazowe na śmieci) oraz 

zobowiązuje się do stałego uzupełniania ich stanów.   

11. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usługi będącej 

przedmiotem Umowy w taką samą, estetyczną odzież ochronną z identyfikatorami zawierającymi 

nazwę Wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby wykonującej usługę.  

12. Zamawiający zapewnia na własny koszt energię elektryczną oraz wodę celem wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy.  

13. Wykonawca pokrywa wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, o których mowa w Załączniku Nr 1 do 

niniejszej Umowy, w szczególności poprzez zastosowanie niewłaściwych środków czystości lub 

sposobu czyszczenia.  

14. W przypadku konieczności zmiany osób, świadczących usługi, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia nowego wykazu osób, i oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 lit b) względem 

osób, które rozpoczną świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego. Wymagane dokumenty 

powinny być dostarczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług przez nową 

osobę.  

15. Wykonawca zobowiązuje się dopuszczać do świadczenia usługi przez cały okres jej realizacji 

wyłącznie osoby nie karane, oraz względem których nie zostało wszczęte postępowanie karne albo 

karno-skarbowe.  

§ 2 

Wykaz powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych podlegających sprzątaniu, rodzaj, wielkość 

sprzątanej powierzchni, szczegółowe prace oraz terminy i wymagania związane z utrzymaniem 

czystości zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca jest zobowiązany się do:  

a)  posiadania przez cały czas trwania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 PLN;  



b)  przedstawiania, na każde żądanie Zamawiającego, dowodu zapłaty składki z tytułu zawarcia 

powyższej umowy ubezpieczenia;  

c)  zagwarantowania że każdy ewentualny Podwykonawca będzie posiadał ubezpieczenie w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  

z świadczeniem usług sprzątania na sumę ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 PLN przez cały 

czas wykonywania usługi na rzecz Zamawiającego;  

d)  przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oraz zachowania tajemnicy służbowej, a także zgłaszania 

wszelkich zauważonych uszkodzeń i zagrożeń w mieniu Zamawiającego;  

e)  świadczenia usługi objętej zakresem Umowy z należytą starannością;  

f)  ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działanie i zaniechanie osób, którymi posługuje się  

w ramach wykonywania niniejszej Umowy, w tym również za zachowanie w tajemnicy wszelkich 

informacji, co do których osoby, którymi posługuje się Wykonawca, mogły powziąć wiadomość  

w związku z wykonywaniem czynności objętych zakresem niniejszej Umowy;  

g)  ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działanie osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie 

zamówienia w całości lub w części albo określonych czynności związanych z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy;  

h)  do załączenia do każdej faktury dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi sprzątania zgodnie 

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

2.  Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 

a)  polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zł. 

 W przypadku, jeżeli suma ubezpieczeniowa wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej 

wartości w złotych polskich, Strony przyjmą średni kurs NBP obowiązujący w dniu podpisania 

umowy. 

b) w odniesieniu do osób, które będą świadczyły usługi sprzątania na rzecz Zamawiającego: 

 pisemny wykaz osób, które będą świadczyły usługi sprzątani na rzecz Zamawiającego – wraz 

ze wskazaniem osoby, która będzie sprawowała bezpośredni nadzór nad tymi osobami, 

 Oświadczenie osób (zgodnie z wykazem osób), potwierdzające ich niekaralność za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, iż nie jest prowadzone przeciwko 

tym osobom postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 Oświadczenia osób (zgodnie z wykazem osób), potwierdzające ich znajomość przepisów 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z  2018 r., poz. 412 

t.j.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1000 j.t.) oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie 

tajemnicy państwowej i służbowej. 

 zgody osób, których dotyczą informacje wskazane w § 3 ust. 2 lit. b) oraz § 3 ust. 6 na 

przetwarzanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 



fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 lit a może być złożony w formie kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę, której te dokumenty dotyczą. 

4. W przypadku jakichkolwiek zmian w osobach świadczących usługi sprzątania, Wykonawca 

zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego oraz dostarczyć Zamawiającemu 

aktualny wykaz osób świadczących usługi sprzątania, a w stosunku do nowo przyjmowanych osób 

także dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. b, przed przystąpieniem przez te osoby do 

świadczenia usług objętych Umową. 

5.  Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności sprzątania, określone w 

szczegółowym opisie przedmiotu umowy (załącznik nr 1), będą zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę. 

6.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić w wyznaczonym terminie 

dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ust. 5. 

§ 4 

1.  Zamawiający zobowiązuje się umożliwić wstęp osobom sprzątającym oraz osobom nadzorującym 

Wykonawcy na teren obiektu oraz do sprzątanych pomieszczeń, w taki sposób aby nie utrudniać 

prac pracownikom Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić na czas trwania niniejszej Umowy zamykane 

pomieszczenie magazynowe, w którym Wykonawca będzie mógł składować sprzęt, materiały  

i środki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.  

§ 5 

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan utrzymania czystości w sprzątanym obiekcie.  

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość codziennej oceny lub okresowej kontroli usługi będącej 

przedmiotem niniejszej Umowy.  

3.  Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zastąpić osobę wykonującą usługi 

sprzątania inną osobą. Złożony przez Zamawiającego wniosek nie wymaga uzasadnienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie 

podwykonawcy/ów biorących udział w realizacji niniejszej Umowy, wskazanych w ust. 3  

w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do umowy). 

5.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opierał się na 

zasobach podmiotów trzecich (tj. zasobach podwykonawcy), zmiana, o której mowa w ust. 4 będzie 

dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie 

nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dotychczasowy podwykonawca.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania ewentualnych 

podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one 



działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników. 

 

§ 6 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją 

niniejszej Umowy.  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

a) nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, o której mowa w § 1 – 3 % wartości brutto 

tej usługi wskazanej w formularzu cenowym Wykonawcy, za każdy przypadek nienależytego 

wykonania usługi bądź jej nie wykonania w terminie określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

Umowy,  

b) rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 5 % wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1.  

c) rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 5 % wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1.  

d) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. 

b) lub § 3 ust. 4 lub § 3 ust. 6 – w wysokości 500,00 zł. 

2. Podstawą naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit a)  będzie protokół z kontroli usługi 

stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy przeprowadzonej przez przedstawiciela/li Zamawiającego 

i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przybyć do siedziby 

Zamawiającego, po powiadomieniu przez Zamawiającego o wystąpieniu nieprawidłowości w 

wykonywaniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.  

4. W przypadku nieprzybycia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający jest 

upoważniony do jednostronnego sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2. 

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości iloczynu kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymagania – za każdą osobę nie 

zatrudnioną przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

6. Zamawiający ma prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:  



a. nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy  

w szczególności naruszenia obowiązków określonych w § 1 lub § 3 Umowy,   

b. świadczenia usług nienależytej jakości,   

c. umyślnego wyrządzenia szkody przez osobę wykonującą przedmiot Umowy w imieniu 

Wykonawcy lub współdziałania z osobą wyrządzającą szkodę,   

d. rażącego naruszania postanowień Umowy, przez które rozumie się w szczególności 

dopuszczenie się przez Wykonawcę trzykrotnie niewykonania albo nienależytego wykonania 

Umowy tj. naruszenia, o którym mowa w ust. 1 lit a).   

e. niepowiadomienia o zmianie osób (w tym nie dołączenie stosownych dokumentów)  

w trybie § 3 ust. 4 Umowy,   

f. dopuszczenie osób do świadczenia usługi niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 15 Umowy,   

g. naruszenie postanowień § 9 ust. 8 Umowy.  

7. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 kumulatywnie  

i niezależnie od skorzystania z prawa rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 5, z powodu tych 

samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej 

przysługującej Zamawiającemu  zgodnie z ust. 1 lit. b).   

8. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy.  

9. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§ 8 

1.  Umowę zawiera się od dnia …………… 

2.  Termin rozpoczęcia świadczenia usługi stanowiącej przedmiot Umowy ustala się na dzień.  

§ 9 

1. Maksymalna wartość brutto niniejszej Umowy wynosi 

A. Z tytułu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 lit A ………………….zł  

(słownie: ……………………………………….. 00/100), 

w tym podatek VAT w wysokości ………………………… zł 

(słownie: ………………………………………… 00/100), 

B. Z tytułu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 lit B ……………………… zł  

(słownie: …………………………………. 00/100), 

w tym podatek VAT w wysokości ………………………. Zł 

(słownie: ………………………………… 00/100) 

z zastrzeżeniem ust. 5.  

2.  Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za okresy 

miesięczne, z zastrzeżeniem, że miesięczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może 

być wyższa  niż: 

A. Z tytułu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 lit A ………………….zł  



(słownie: ……………………………………….. 00/100), 

w tym podatek VAT w wysokości ………………………… zł 

(słownie: ………………………………………… 00/100), 

B. Z tytułu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 lit B ……………………… zł  

(słownie: …………………………………. 00/100), 

w tym podatek VAT w wysokości ………………………. Zł 

(słownie: ………………………………… 00/100) 

 

3.  Za wykonaną usługę stanowiącą przedmiot Umowy Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT 

uwzględniającą zakres wykonanej usługi w danym miesiącu, w ciągu siedmiu dni po zakończeniu 

miesiąca, którego faktura dotyczy. Zamawiający uiści należność przelewem do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym dokumentem określonym w § 3 

ust.1 lit h). 

4.  Nieprawidłowe wystawienie faktury nie spełnia warunku otrzymania faktury i nie rozpoczyna biegu 

terminu zapłaty. 

5.  W przypadku kiedy świadczenie usług nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie 

Wykonawcy obliczane będzie adekwatnie do okresu w jakim była świadczona usługa - począwszy 

od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia jej zakończenia w danym miesiącu (wliczając w to 

dni wolne od pracy). Przyjmuje się, że ilość dni miesiąca rozliczeniowego w takim przypadku jest 

równa ilości dni miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy zamówienie.  

6.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze.  

7.  Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8.  Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego 

bez jego pisemnej zgody.  

9.  Wykonawca wystawiając faktury VAT jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy w Chełmie. 

§ 10 

1.  Osobami do kontaktów w zakresie niniejszej Umowy są:  
ze strony Zamawiającego:  
- p.…………………..tel……………….  
- p…………………...tel………………  
ze strony Wykonawcy:  
- p.…………………..tel………………  

2.  W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 Zamawiający i Wykonawca powiadomią 
o tym fakcie drugą stronę.  

3.  Zmiana, o której mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 11 

1. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Odbiorca może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku opisanym w ust. 1 Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części Umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 



4. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

§ 12 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności  
i może być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, z wyłączeniem zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany opisanej w § 3 ust. 4 
niniejszej umowy. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

§ 14 

Integralną część Umowy stanowią:  
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – oferta na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy – Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3 – oferta na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy – Formularz cenowy, 
Załącznik nr 4 – dokument odbioru usługi sprzątania. 
Załącznik nr 5 – wykaz osób świadczących usługę sprzątania 

§ 15 

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 16 

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

Zamawiający:        Wykonawca:  


