
Projekt umowy na usługi porządkowo-czystościowe

Umowa zawarta w dniu …............. 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju, której stronami są:

1. Jastrzębskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego „DASZEK” Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000041091,  kapitał
zakładowy wynosi 13 725 000 zł, reprezentowane przez Zarząd w osobach: 
 - Ernest Famulski - Prezes Zarządu, 
 - Dariusz Chmielewski - Członek Zarządu, zwani w treści umowy Zamawiającym.

2. Firma …........  z  siedzibą  w  …........  przy  ul.   …........  NIP:  ….......,  REGON …............,
reprezentowana przez …....................... , zwana dalej Wykonawcą.

§ 1
Przedmiot umowy.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązek starannego działania w zakresie
usług  porządkowo-czystościowych  w  obiektach  należących  do  zamawiającego,
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju pod adresami:
- budynek mieszkalny przy ul. Truskawkowej 1, 1A,
- trzy budynki mieszkalne przy ul. Marusarzówny 25-27, 29-33 oraz 35-41,
- budynek mieszkalny przy ul. Witczaka 4ABC,
- budynek – siedziba spółki JTBS "Daszek" przy ul. 1 Maja 15.

Łączna powierzchnia wewnętrzna obiektów – 2 148 m2.
Łączna powierzchnia chodników – 1 000 m2.
Łączna powierzchnia terenów zewnętrznych obiektów – 6 100 m2.

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zwiększenia  powierzchni  objętej  usługami
porządkowo-czystościowymi z chwilą zakończenia realizacji inwestycji związanej z budową
budynku  wielorodzinnego  przy  ulicy  Witczaka  w  Jastrzębiu-Zdroju.  Z  tego  tytułu
Wykonawcy  będzie  przysługiwać  dodatkowe  wynagrodzenie,  zgodnie  z  ofertą.
Przedmiotowa zmiana będzie określona w formie aneksu do niniejszej umowy.

2. Prowadzenie usługi polega na wypełnieniu przez Wykonawcę następujących obowiązków:

1. Sprzątanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku, polegające na:

a) zamiataniu klatek schodowych dwa razy w tygodniu,
b) zamiataniu pomieszczeń WC wspólnego użytku,
c) myciu klatek schodowych, obejmującym podłogi, schody, parapety, drzwi wejściowe (do
klatek schodowych, piwnic, strychów, pomieszczeń wspólnego użytku), lamperii, balustrad,
poręczy, pomieszczeń WC wspólnego użytku – dwa razy w tygodniu,
d)  myciu  okien  dostępnych  na  klatkach  schodowych  i  w  pomieszczeniach  wspólnego
użytku – jeden raz na kwartał,
e) zamiataniu korytarzy piwnicznych – jeden raz w miesiącu,
f) usuwaniu pajęczyn według potrzeb.

2. Sprzątanie chodników polegające na:

a)  sprzątaniu – zamiataniu chodników,  placów,  podwórzy,  bram, prześwitów,  wnęk przy
okienkach piwnicznych oraz podłoży osłon śmietnikowych,
b) czyszczeniu wycieraczek przed wejściami do klatek schodowych,
c) opróżnianiu ze śmieci koszy przy ławkach,
d) usuwaniu śniegu i lodu oraz posypywaniu piaskiem (dostarczonym przez Wykonawcę)
chodników, dojść do klatek schodowych i  osłon śmietnikowych,  oczyszczaniu ze śniegu
i  lodu  studzienek  ściekowych.  Prace  odśnieżania  wykonywane  bez  użycia  sprzętu



ciężkiego,  przy użyciu ręcznych odśnieżarek i  łopat.  Koszt  zużycia piasku i  soli  będzie
dodatkowo odpłatny według bieżącego zużycia.

3. Sprzątanie terenów zielonych polegające na:

a) usuwaniu nieczystości z terenów zielonych,
b) wygrabianiu liści, ich załadunek oraz wywiezienie z terenu.

4. Wykonanie porządkowania/sprzątania w nagłych przypadkach (dotyczy w szczególności
usuwania śniegu i lodu),  do trzech godzin od zgłoszenia.

§ 2
Nadzór umowy.

1. Strony zobowiązują  się  do  koordynowania  i  bieżącej  kontroli  właściwego  wykonywania
usług porządkowo-czystościowych.

2. Do  kontaktów  i  przekazywania  wzajemnych  uwag  wynikających  z  realizacji  niniejszej
umowy wyznaczeni są:
- .................. – ze strony Zamawiającego – tel. .................,
- ................. ,
- …............. .

3. Wykonawca  zapewnia  nadzór  bhp,  ppoż  nad  podległymi  sobie  pracownikami  oraz
dostarczy im sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

§ 3
Kadry wykonawcze

1. Wykonawca we własnym zakresie zatrudni odpowiednią ilość osób dla celów wykonania
usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zapewnia  nadzór  bhp  i  ppoż  nad  podległymi  sobie  pracownikami  oraz
dostarczy im sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

§ 4
Czas trwania umowy

1. Umowę zawiera się na czas określony od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy po upływie jednomiesięcznego

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W  przypadku  braku  zapłaty  przez  Zamawiającego  jakiejkolwiek  części  wynagrodzenia

określonego  w  niniejszej  umowie  na  rzecz  Wykonawcy  przez  okres  dłuższy  niż  dwa
miesiące,  Wykonawca  ma  prawo  rozwiązać  umowę  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia i bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu.

5. Strony  umowy  przewidują  możliwość  przedłużenia  czasu  trwania  umowy  na  czas  nie
dłuższy niż o trzy miesiące. Przedłużenie umowy powinno mieć formę aneksu.

§ 5
Wartość umowy

1. Za  każdy  miesiąc  kalendarzowy  realizacji  usługi  zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości …............. zł.

2. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  1  będzie  powiększone o  podatek  VAT,  według
stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

3. W  przypadku  gdyby  wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  nie
obejmowało  wszystkich  koniecznych  do  realizacji  usług  czynności  lub  powierzchni,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykonania dodatkowych czynności
lub  świadczenia  usługi  na  dodatkowych  powierzchniach  po  uprzednim  przedstawieniu
i zaakceptowaniu przez obydwie strony umowy kalkulacji wynagrodzenia.

4. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  skutkujących  istotnym  zwiększeniem  kosztów
wykonania  usługi,  będących  efektem działań  podjętych  przez  Zamawiającego  np.  prac
remontowych,  Wykonawcy  przysługuje  dodatkowe  wynagrodzenie  po  uprzednim



przedstawieniu  przez  Zamawiającego  odpowiedniej  kalkulacji.  Wartość  wynagrodzenia
będzie określona w formie aneksu do niniejszej umowy.

5. Strony ustalają,  że  wszelkie  działania  skutkujące istotną zmianą wartości  wykonywanej
usługi oraz powodujące konieczność istotnej zmiany organizacji wykonywania usługi będą
zgłaszały w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tychże zmian.

§ 6
Warunki płatności

1. Zamawiający zapłaci należność za wykonaną usługę w danym miesiącu obrachunkowym
na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy nr ….................
podane w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, wykonawca może żądać zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.

4. Wykonawca i zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku od towaru i usług VAT.

§ 7
Zakres odpowiedzialności

Odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  poniesionej  szkody  w  mieniu  stanowiącym  własność
Zamawiającego,  wynikłej  z  udowodnionego  czynu  niedozwolonego  lub  z  niewykonania  lub
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie kształtuje się według następujących
zasad:

1. Wykonawca  odpowiedzialny  jest  jak  za  własne  działania  lub  zaniechania,  za  działania
i zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje usługi porządkowo-
czystościowe.

2. Wykonawca odpowiada za staranne przestrzeganie przez te osoby zakresu obowiązków
zawartych w umowie.

3. Wykonawca  obowiązany  jest  do  naprawienia  szkody  do  wysokości  miesięcznego
wynagrodzenia,  określonego  w  §  4  ust.  1  umowy  za  jedno  zdarzenie,  chyba,  że
udowodnione  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  jest  następstwem
okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

4. Odszkodowania za szkody w wysokości wyższej niż wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1
umowy,  może być  określone  na podstawie  ugody,  lub  dochodzone  na  drodze sądowej
w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Warunki dodatkowe

Zamawiający umożliwi wykonywanie usługi poprzez:
1. Zapewnienie dostępu do obiektów objętych usługą, o których mowa w umowie.
2. Udostępnienie  Wykonawcy  pomieszczeń  na  terenie  obiektów,  niezbędnych  do

prawidłowego wykonywania usług.
3. Nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy dostępu do mediów, takich jak energia elektryczna,

woda itp., niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi.
4. Zapewnienie  właściwych  warunków  sanitarno-higienicznych  pracy  w  miejscach

prowadzenia usługi – w szczególności właściwe ogrzewanie pomieszczeń oraz dostęp do
wody pitnej.

5. Zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi zgodnych z przepisami ppoż
i bhp.

§ 9
Dodatkowe postanowienia umowy

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne  spory  wynikłe  między  stronami  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy



rozstrzygnie Sąd odpowiedni dla siedziby Zamawiającego.
4. Umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

Wykonawca Zamawiający


