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UMOWA nr ………………………./2020 

 

zawarta w dniu …………….…..............2020 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. R. Sanguszki 1, 

00-222 Warszawa. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594, 

NIP 525-000-10-90, o kapitale zakładowym 130.650.380,00 PLN w całości wpłaconym, 

reprezentowaną przez: 

………….…………………… 

……………………………….  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

………….…………………… 

……………………………….  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stałych, 

kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na terenie wewnętrznych powierzchni oraz 

zewnętrznych posesji obiektów PWPW S.A., w następujących lokalizacjach m. st. Warszawy: 

1.1. ul. Sanguszki 1, 

1.2. ul. Wójtowska, 

1.3. ul. Rybaki 35, 

1.4. ul. Rodziny Hiszpańskich 6, 

1.5. ul. Karczunkowska 30, 

1.6. Al. Niepodległości 146, 

1.7. ul. Świętojerska 5/7 (nieruchomość wynajmowana). 

2. Ogólna charakterystyka obiektów PWPW S.A., w tym przynależnych do nich terenów 

zewnętrznych została określona w załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem umowy w odniesieniu do każdego z obiektów 

został określony w załączniku nr 2 do Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcy, na zasadach określonych w umowie, 

wykonywania dodatkowych usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie 

obiektów wskazanych w ust. 1, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do Umowy oraz innych 

usług po uprzednim zaakceptowaniu oferty Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia bądź zmniejszenia ilości metrów sprzątanych wg 
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stawek obowiązujących w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

Realizacja, kontrola i odbiór usług 

1. Wykonawca obowiązany jest w szczególności do: 

1.1. profesjonalnego świadczenia usług, przy uwzględnieniu zasad określonych w umowie, 

1.2. realizowania usług przez osoby posiadające niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe oraz przeszkolenie z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanych 

dalej przepisami bhp i przepisów przeciwpożarowych zwanych dalej przepisami ppoż., 

a także posiadające orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na 

danym stanowisku i odpowiednie uprawnienia, jeżeli są wymagane aktualnymi przepisami 

prawa, osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy nie mogą być karane; 

1.3. realizowania usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 

prawa pracy, przepisami bhp, przepisami ppoż. i ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

2010 z późn. zm.), a także wymaganiami prawnymi i obowiązującymi u Zamawiającego 

związanymi z przeciwdziałaniu COVID-19 lub innym zagrożeniom sanitarno-

epidemiologicznym;  

1.4. realizowania usług z uwzględnieniem obowiązujących u Zamawiającego: tajemnicy 

przedsiębiorstwa, przepisów wewnętrznych, w tym zgodnie z treścią Regulaminu ruchu 

osobowego i systemu przepustek, treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego 

obiektu oraz wytycznymi, wskazaniami i poleceniami upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego wymienionymi w § 14 ust. 1. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający 

zapewni mu wgląd do wszelkich niezbędnych dokumentów, do których przestrzegania 

zobligowany jest Wykonawca, jego przedstawiciele i inne osoby, jeśli Wykonawca będzie 

się nimi posługiwał przy wykonywaniu umowy albo poinformuje Wykonawcę o treści tych 

dokumentów; 

1.5. realizowania usług w sposób nie powodujący zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu 

obiektów w dniach/godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego dla danego 

rejonu/obszaru; 

1.6. wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu własnych środków pracy (narzędzi i sprzętu, 

materiałów, środków czyszczących, myjących, chemicznych, worków na odpady i itp.) oraz 

artykułów higienicznych (ręczników papierowych, mydła, papieru toaletowego, 

odświeżaczy powietrza, itp.) przeznaczonych na potrzeby użytkowników, ewentualne opłaty 

za korzystanie ze środowiska ponosi Wykonawca (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219.). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan utrzymania czystości i porządku, w tym za 

zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (np.: miejsc w obrębie których istnieje ryzyko: 

poślizgnięcia się i upadku użytkownika lub spadnięcia z obiektu np. nawisów lodowych) poprzez 

ustawienie odpowiednich oznaczeń i/lub wygrodzeń. Wykonawca oświadcza, że świadczenie 

usług, w tym w szczególności w zakresie stosowanych przez niego środków pracy oraz artykułów 

higienicznych, będzie zapewniać bezpieczeństwo użytkowników. 

3. Usługi określone w § 1 ust. 1 i 3 będą wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością 

pozwalającą na osiągnięcie standardu czystości co najmniej na poziomie określonym przez 

Zamawiającego w załącznikach nr 1 i 2.  

4. Usługi będą świadczone w terminach wskazanych w załączniku nr 2. 

5. W przypadku zmian organizacyjnych lub innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

nieznanych przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowywania 

terminów/godzin wykonywania usług, do występujących bieżących uwarunkowań. W przypadku 

nie wywiązywania się Wykonawcy z powyższego zobowiązania Wykonawca zapłaci na rzecz 
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Zamawiającego karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1.3., zaś Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6. Zmiana terminów świadczenia usług w przypadkach, o których mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany 

umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

7. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 4 wykonywane będą przez Wykonawcę, na podstawie odrębnych 

pisemnych Zleceń wykonania usługi, zwanych dalej „Zleceniem”, którego wzór stanowi załącznik 

nr 4. Zlecenia będą wystawiane przez Zamawiającego co najmniej na 1 dzień roboczy przed 

rozpoczęciem wykonania usługi i przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: 

……………………………... W przypadku zmiany adresu e-mail Wykonawca w formie pisemnej 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w innym przypadku Wykonawca przyjmuje 

na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie powiadomienia 

Zamawiającego o tych zmianach. 

8. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę, o których mowa w § 15 ust. 2 będą pełnić rolę koordynatora 

w trakcie świadczenia usług. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu 

z Zamawiającym, tj. przez 24 godz./dobę w każdym dniu tygodnia. Do zadań koordynatora będzie 

należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie 

personelem Wykonawcy. 

9. Osoby realizujące umowę w imieniu Wykonawcy w obiektach Zamawiającego zobowiązane są do 

poddawania się każdorazowo przy wchodzeniu/wjeżdżaniu/wychodzeniu/wyjeżdżaniu do/z tych 

obiektów procedurom dostępu obowiązującym u Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli osób realizujących umowę w imieniu Wykonawcy 

pod względem spełnienia wymogów niekaralności, złożenia aktualnego zaświadczenia 

o niekaralności, posiadania obywatelstwa kraju Unii Europejskiej.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia osób realizujących umowę w imieniu 

Wykonawcy do wykonywania usług, w tym także do usunięcia ich z terenu obiektów, jeżeli nie 

spełniają wymogów określonych w umowie w szczególności określonych w § 4 ust.3 Umowy.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia osób realizujących umowę w imieniu 

Wykonawcy do wykonywania usług, w przypadku podejrzenia, że osoba jest w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu lub środków odurzających lub jeżeli Wykonawca dokonał zmiany osoby 

niezgodnie z postanowieniami umowy. 

13. O wszelkich zdarzeniach losowych (takich jak wypadek lub awaria) oraz o zauważonych 

uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego: 

13.1. w dni robocze w godzinach 6:00 - 16:00 na numer telefonu: 22 235 20 12, 22 235 23 04, 

13.2. w pozostałych dniach i godzinach na numer telefonu: 22 235 27 77. 

14. Wykonawca będzie prowadził stały nadzór i kontrolę nad jakością świadczonych usług, przy 

uwzględnieniu zasad określonych w załączniku nr 2 i 3. 

15. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego, tj. osoby wskazane w § 15 ust. 1 

o zakresie niewykonanych usług i powodach ich niewykonania.  

15.1. W przypadku niewykonania usług z winy Zamawiającego, tj.: 

15.1.1. w przypadku braku dostępu do obszarów objętych przedmiotem umowy lub 

w przypadku braku możliwości wykonania określonych czynności z powodu 

przyczyny trwającej dłużej niż 2 godziny, upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego zwolni Wykonawcę z wykonania usługi w danym dniu w tych 

obszarach, 

15.1.2. w przypadku chwilowego braku dostępu do obszarów objętych przedmiotem umowy 

lub chwilowego braku możliwości wykonania określonych czynności (przyczyna 

trwająca do 2 godzin), Wykonawca zobowiązany jest do ich realizacji, po ustaniu 

przyczyny braku możliwości wykonania usług; 

mailto:marketing@interservice.waw.pl
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15.2. W przypadku gdy usługi nie zostaną wykonane z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1.2. Zapłata kary umownej 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego wykonania tych usług. 

16. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający. W związku z tym 

usługi wykonywane przez Wykonawcę będą kontrolowane przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego wymienionych w § 15 ust. 1, a wynik kontroli będą przekazywane na bieżąco 

Wykonawcy. 

17. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu umowy zostaną 

udokumentowane przez Zamawiającego w Protokole z kontroli, którego wzór stanowi załącznik 

nr 5, a którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy e-mailem na adres……………………. 

w nagłych wypadkach zgłaszane one będą na bieżąco przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu 

w § 15 ust. 2 ustnie lub telefonicznie, a następnie potwierdzane ww. protokołem przesłanym e-

mailem na powyższy adres. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w Protokole z kontroli, a jeżeli nieprawidłowości są 

następstwem niewłaściwego sposobu wykonywania usług, także do zmiany sposobu świadczenia 

usług, w tym zmiany środków pracy, pod rygorem obciążenia Wykonawcy karami umownymi 

określonymi w § 10 ust. 1.2. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu umowy, w tym w szczególności za prace i środki 

pracy. 

19. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej realizacji umowy. 

20. Prawidłowość wykonywania usług określonych w § 1 ust. 1 i 3 będzie potwierdzana przez 

Zamawiającego na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego poprzez podpisanie Protokołu 

odbioru usług, którego wzór stanowi załącznik nr 6. 

21. Prawidłowość wykonywania Usług określonych w § 1 ust. 4 będzie potwierdzana przez 

Zamawiającego na „Zleceniu”, o którym mowa w ust. 6. 

22. W przypadku, gdy w danym miesiącu rozliczeniowym, na skutek dokonanej kontroli przez 

Zamawiającego, zaistnieją trzykrotnie przypadki nienależytego lub nieterminowego wykonania 

usług przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do obniżenia wypłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy za dany miesiąc rozliczeniowy, o kwotę odpowiadającą 5% miesięcznego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 5.  

23. Jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym, przypadki nienależytego lub nieterminowego wykonania 

usług, będą się powtarzać i przekraczać ilość wskazaną w ust. 22, Zamawiający uprawniony jest 

do naliczenia kary umownej , o której mowa w § 10 ust. 1.4. oraz do odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego, 

a także do obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiającego z tytułu zapłaty 

podmiotowi trzeciemu (lub podmiotom) za wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy, do 

dnia zawarcia nowej umowy przez Zamawiającego z podmiotem wyłonionym w wyniku 

przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia, jednak nie dłużej 

niż do końca okresu wskazanego w § 11 ust.1. 

24. Uznaje się, że wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją umowy jest Zamawiający. 

Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do selektywnego zbierania tych odpadów i dalszego 

postępowania zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją gospodarowania odpadami. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy, do obowiązków 

Zamawiającego należy: 



„Propozycja umowy wersja z dnia 24.07.2020 r.”  

 

5 z 53  

1. Zapewnienie dostępu do miejsc, w których będą wykonywane usługi.  

2. Zapewnienie nadzoru nad realizacją usług, w tym kontrolowanie prawidłowości wykonywania 

umowy, w szczególności w zakresie:  

2.1. jakości i terminowości wykonywanych usług, 

2.2. przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów ppoż., a także kontroli ruchu osobowego 

i materiałowego, przez osoby realizujące umowę na rzecz Zamawiającego. 

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia ww. przepisów i zasad, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac prowadzonych przez Wykonawcę bez 

odszkodowania do czasu zapewnienia przez Wykonawcę przestrzegania wymogów zawartych 

w tych przepisach.  

3. Zapewnienie Wykonawcy pomieszczeń gospodarczych do przechowywania przez Wykonawcę 

środków pracy i artykułów higienicznych przeznaczonych do realizacji usług oraz pomieszczeń 

socjalnych. 

4. Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do wykonania 

usług określonych w umowie oraz kosztów wywozu odpadów komunalnych. 

5. Wskazanie miejsc gromadzenia odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tj. Dz. U. 2020 poz. 797, 875 z późn. zm.). 

6. Dokonywanie odbiorów wykonanych usług zgodnie z postanowieniami § 2. 

7. Umożliwienie wjazdu pojazdom Wykonawcy lub jego dostawcom, których numery rejestracyjne 

zostaną podane przez Wykonawcę we wcześniej uzgodnionym terminie z Zamawiającym, w celu 

dostarczenia niezbędnych do wykonania usług środków pracy oraz artykułów higienicznych. 

Wjazd pojazdów na teren obiektu Zamawiającego będzie się odbywał tylko na czas niezbędny do 

rozładowania w/w towarów. Pojazdy nie mogą blokować dróg pożarowych oraz blokować lub 

utrudniać ruchu pojazdów Zamawiającego. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1.1. utrzymania stałego wysokiego standardu świadczonych usług oraz ich wykonywania 

i zarządzania nimi w sposób gwarantujący profesjonalne wykonywanie usług, w tym 

zgodnie z profesjonalnymi technologiami sprzątania, z wykorzystaniem środków pracy 

dostosowanych do potrzeb sprzątanych powierzchni, w sposób przyjazny dla środowiska 

naturalnego, 

1.2. zatrudniania na podstawie umowy o pracę, na czas realizacji umowy - osób realizujących 

usługi w imieniu Wykonawcy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, o którym mowa 

w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) lub zlecenia świadczenia tych usług w jego imieniu 

w ramach umów cywilno-prawnych wraz z zapewnieniem uiszczania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz należnego opodatkowania, 

1.3. wykonywania usług przez osoby niekarane, posiadające obywatelstwo polskie, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i umiejętności, tj. w szczególności: 

1.3.1. przez osoby wymienione w załączniku nr 7, które zostały wskazane przez 

Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. Osoby wskazane w ww. 

wykazie winny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej na 

poziomie wymaganym w ramach zamówienia, w wyniku którego została zawarta 

niniejsza umowa, tj.:  

1.3.1.1. osoby (Koordynatorzy) do kierowania i nadzorowania nad świadczeniem 

usług wyłącznie w obiektach Zamawiającego - minimum dwuletnie 
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doświadczenie przy kierowaniu lub nadzorowaniu usług utrzymania 

czystości, odbycie szkolenia lub kursu w zakresie profesjonalnego 

utrzymania czystości (profesjonalnego sprzątania), w tym zarządzania 

czystością obiektów oraz zarządzania personelem sprzątającym, 

potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem lub innym równoważnym 

dokumentem wystawionym przez podmiot świadczący usługi szkoleniowe 

w zakresie profesjonalnego utrzymania czystości (profesjonalnego 

sprzątania), 

1.3.1.2. osoby do bezpośredniej realizacji usług wewnątrz obiektów (personel 

sprzątający), które będą świadczyły usługi u Zamawiającego - minimum 

dwuletnie doświadczenie przy bezpośrednim wykonywaniu usług 

utrzymania czystości powierzchni biurowych oraz kwalifikacje zawodowe 

w zakresie profesjonalnego utrzymania czystości (profesjonalnego 

sprzątania), potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem lub innym 

równoważnym dokumentem wystawionym przez podmiot świadczący usługi 

szkoleniowe w zakresie profesjonalnego utrzymania czystości 

(profesjonalnego sprzątania) lub przez Wykonawcę w przypadku 

przeprowadzenia przez niego szkoleń wewnątrzzakładowych, 

1.3.1.3. osoby do bezpośredniej realizacji usług na zewnątrz obiektów (personel 

sprzątający), które będą świadczyły usługi u Zamawiającego - minimum 

dwuletnie doświadczenie przy bezpośrednim wykonywaniu usług 

utrzymania czystości na terenach zewnętrznych utwardzonych (np. ciągi 

piesze, podwórka, parkingi) oraz wykonywaniu usług związanych 

z utrzymaniem terenów zielonych (np. podlewanie i nawożenie terenów 

zielonych, koszenie trawy i przycinanie krzewów i drzew), potwierdzone 

certyfikatem lub zaświadczeniem lub innym równoważnym dokumentem 

wystawionym przez podmiot świadczący usługi szkoleniowe w zakresie 

profesjonalnego utrzymania czystości (profesjonalnego sprzątania) lub przez 

Wykonawcę w przypadku przeprowadzenia przez niego szkoleń 

wewnątrzzakładowych, 

1.3.2. przeszkolone w zakresie przepisów bhp i przepisów ppoż., 

1.3.3. posiadające ważne uprawnienia (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) do 

wykonywania usług, jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami, 

1.3.4. posiadające aktualne badania lekarskie, poświadczające brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy, 

1.3.5. niekarane, 

1.4. złożenia, jeden raz na trzy miesiące, oświadczenia w zakresie sposobu dysponowania 

osobami realizującymi umowę w imieniu Wykonawcy oraz potwierdzającego spełnienie 

przez te osoby wymagań określonych w ust. 1.3., 

1.5. udokumentowania Zamawiającemu, w każdym czasie obowiązywania umowy, faktu: 

1.5.1. zatrudniania osób realizujących usługi, na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilno-prawne oraz zapewnienia im dostępu do świadczeń wymienionych w ust. 

1.2., 

1.5.2. posiadania przez osoby realizujące umowę: 

1.5.2.1. odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, co najmniej na poziomie 

wymaganym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

1.5.2.2. aktualnych badań lekarskich – jeżeli są wymagane obowiązującymi 

przepisami,  

1.5.2.3. ważnych uprawnień do wykonywania usług – jeżeli są wymagane 
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obowiązującymi przepisami, 

1.5.2.4. zaświadczenia o niekaralności, 

1.5.3. przebycia przez osoby realizujące umowę podstawowego szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy – jeżeli jest wymagane obowiązującymi przepisami. 

1.6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych, Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu:  

1.6.1. kopie umów o pracę/zleceń zawartych przez Wykonawcę z osobami świadczącymi 

usługi, 

1.6.2. kopie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na 

danym stanowisku przez osoby realizujące usługi, 

1.6.3. kopie zaświadczeń (certyfikatów) potwierdzających odbycie podstawowego 

szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby realizujące usługi, 

1.6.4. kopii uprawnień do wykonywania usług, 

1.6.5. zaświadczenia o niekaralności osób działających w Jego imieniu. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów w terminie wskazanym powyżej 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób świadczących usługi 

na podstawie umowy o pracę/umowy cywilno-prawne lub świadczenie usług przez osoby 

niespełniające wymagań określonych w umowie. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności informacji zawartych przez 

Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.4., w odniesieniu do stanu 

faktycznego lub jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów wskazanych 

powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 

1.3., a Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy; 

1.7. przechowywania – w trakcie realizacji umowy - na terenie obiektów PWPW S.A. środków 

pracy, których rodzaj/ilość zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie  „Wykaz 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy usług w 

celu wykonania zamówienia” stanowi załącznik nr 8 do umowy. Powyższe środki pracy będą 

przeznaczone wyłącznie do użytku u Zamawiającego i będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w należytym stanie technicznym (sprawne technicznie). Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmniejszenia w trakcie realizacji Umowy ilości środków pracy wskazanych przez 

Wykonawcę w w/w wykazie maksymalnie o 10%, z tym że ostateczne ilości środków pracy, 

którymi Wykonawca będzie się posługiwał w trakcie realizacji umowy, nie będą mogły być 

mniejsze od ilości wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. W przypadku nie 

wywiązania się Wykonawcy z powyższego zobowiązania Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, a Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

1.8. odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń, o których mowa w § 3 ust. 3 w regały, półki 

i inne przedmioty, w szczególności kuwety do przechowywania chemikaliów 

niebezpiecznych. 

2. Zmiana osoby świadczącej usługi będzie możliwa w następującej sytuacji:  

2.1. na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez nią usług, 

a w szczególności jeżeli w okresie kolejnych 10 dni roboczych, zostały złożone 

trzy zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowego wykonywania przez nią czynności lub 

nieprzestrzegania przez nią postanowień umowy, 

2.2. na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami przy czym ocena 

zasadności i celowości dokonania zmiany, zastrzeżone są wyłącznie do uznania 

Zamawiającego. 
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3. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do 

potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w wyniku którego została zawarta umowa oraz w postanowieniach umowy. 

4. Zmiana osoby świadczącej usługi dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie osoby świadczącej usługi, co najmniej na 3 dni 

robocze przed zamiarem dokonania zmiany. Osobą zastępującą powinna być osoba z listy 

rezerwowej (załącznik nr 7). 

5. Zmiana osoby świadczącej usługi dokonana zgodnie z ust. 4 skutkuje zmianą Załącznika nr 7 i nie 

wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe swoich pracowników, lub innych 

osób, które będą realizować umowę w imieniu Wykonawcy, Zamawiający oświadcza, że 

wykorzysta te informacje w sposób zgodny z niniejszą Umową do celów z niej wynikających. 

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 7) zawierać będzie 

imię i nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości, zaświadczenie o niekaralności, obszar/rejon 

w ramach którego osoba będzie realizować usługę i stanowić będzie podstawę do wystawienia 

przez Zamawiającego, dla osób w nim wymienionych, przepustek uprawniających je do wstępu na 

teren danego obiektu. Zmiana w składzie podanych osób może być dokonana tylko zgodnie 

z postanowieniami umowy. 

8. Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wykonywania usług, dla osób 

wskazanych w załączniku nr 7, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii 

zaświadczeń (certyfikatów) potwierdzających: 

8.1. kwalifikacje i doświadczenie na poziomie wymaganym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w wyniku którego została zawarta umowa, 

8.2. brak przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, 

8.3. uprawnienia do wykonywania usług - jeżeli wymagane aktualnymi przepisami, 

8.4. odbycie okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

9. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania zawartego w ust. 8: 

9.1. Zamawiający ma prawo nie dopuścić do rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę, 

9.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej, 

o której mowa w § 10 ust. 1.3.,  

9.3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

10. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług przeprowadzi tzw. 

szkolenie obiektowe dla osób świadczących usługi. W celu potwierdzenia wykonania szkolenia 

przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do dostarczenia Zamawiającemu imiennej listy osób z ich 

podpisami. Jeżeli Wykonawca w powyższym terminie nie dokona szkolenia zobowiązany jest do 

zapłacenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1.3. 

11. Wykonawca zapewni, że osoby pracujące na jego rzecz lub świadczące usługi w jego imieniu nie 

będą wnosiły i spożywały alkoholu oraz innych używek na terenie poszczególnych obiektów oraz, 

że palenie tytoniu będzie się odbywało jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. 

12. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług zobowiązany jest do posiadania, zawartej na 

własny koszt, umowy/umów ubezpieczenia ustanawiającej ochronę ubezpieczeniową na sumę 

ubezpieczenia w wysokości 100% wartości określonej w § 7 ust. 1, w następującym zakresie: 

12.1. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu szkód, jakie może 

wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją usług, 

12.2. ubezpieczenia Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, które mogą zaistnieć 

w związku ze zdarzeniami losowymi na terenie obiektu w związku z wykonywaniem usług, 

a w szczególności polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, której kopię 

wraz z kopią dowodu opłacenia składki, poświadczone za zgodność z oryginałem, dostarczy 

Zamawiającemu najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług. Jeżeli suma 
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ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według 

średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy. 

13. Umowa/umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 12, powinna obejmować swoją ważnością 

cały okres świadczenia usług. Dopuszcza się umowę/umowy ubezpieczenia z rocznym okresem 

ubezpieczenia rozpoczynającym się z datą rozpoczęcia realizacji umowy i z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia tak, aby była aktualna przez cały okres 

obowiązywania umowy lub corocznie przedkładać nową umowę/umowy ubezpieczenia lub aneks 

do pierwotnej umowy/umów ubezpieczenia. Nie zawarcie przez Wykonawcę umowy/umów 

ubezpieczenia lub, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w ust. 12, spowoduje 

odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia umowy 

ubezpieczenia we własnym imieniu, na koszt Wykonawcy, oraz do potrącenia kwoty składki 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu przepustek uprawniających do wstępu 

na teren danego obiektu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od daty zaprzestania 

świadczenia usług przez Wykonawcę lub wygaśnięcia umowy lub pisemnego wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do zwrotu przepustki w okresie obowiązywania umowy. 

Jeżeli Wykonawca nie dokona zwrotu wydanych przepustek w w/w terminie, w szczególności 

z powodu ich zagubienia lub zniszczenia, Zamawiający ma prawo do potrącenia z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wskazanego w § 9, kosztów wydania przepustek (zakupu i nadruku). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Zamawiającego o fakcie 

przeprowadzania kontroli przez ustawowo upoważniony organ kontroli, jeśli kontrola jest 

realizowana w trakcie świadczenia przez Wykonawcę usługi w obiekcie. 

16. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami były osoby 

świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji/zespole lub 

innej komórce badającej okoliczności zdarzenia. 

17. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do współdziałania z Zamawiającym lub 

do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracyjnymi w sprawach 

pozostających w związku ze skutkami świadczonych przez Wykonawcę usług. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za osoby realizujące usługi, w tym także za ich 

bezpieczeństwo, a za działania lub zaniechania tych osób ponosi on odpowiedzialność jak za 

działania lub zaniechania własne.  

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wynikłe w szczególności z zaniechania lub 

niestarannego działania, niedbalstwa, zastosowania niewłaściwych środków pracy lub ich 

nieprawidłowego zabezpieczenia oraz działań niezgodnych z przepisami BHP i ppoż., a także za 

naruszenie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie osób i mienia, w tym za szkody 

wynikłe wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków i szkody pracowników Zamawiającego 

oraz osób trzecich powstałych w obrębie świadczenia usług. 

3. W przypadku wyrządzenia szkód w mieniu Zamawiającego przez osoby realizujące umowę 

w imieniu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia, w tym w szczególności 

do doprowadzenia składnika mienia do stanu sprzed uszkodzenia, a jeżeli nie jest to możliwe, do 

wymiany na nowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Realizacja umowy przy udziale podwykonawców jest możliwa po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, przy czym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
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obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak 

za własne. Nie narusza to uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego 

z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca 

samodzielnie spełnia wymagania określone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. W tym celu Wykonawca złoży 

do Zamawiającego wniosek o zmianę podwykonawcy, przed przystąpieniem nowego 

podwykonawcy do realizacji części umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie 

umożliwiającym jego ocenę. Do wniosku, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie tego postępowania. 

6. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za działania i zaniechania swoje oraz 

podwykonawców przy wykonywaniu obowiązków umownych. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania osób realizujących 

umowę w imieniu Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z podwykonawcami. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków wynikających 

z postanowień zawartych w § 13. W związku z powyższym jest on zobowiązany zawrzeć stosowne 

klauzule w umowach zawieranych z osobami realizującymi umowę na Jego rzecz oraz w Jego 

imieniu, odzwierciedlające zobowiązania nałożone na Wykonawcę, o których mowa w § 13 ust. 7. 

 

§ 6 

Środki pracy oraz artykuły higieniczne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia osób realizujących Usługi w profesjonalne środki 

pracy (czystości) oraz artykuły higieniczne w ilości i asortymencie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji umowy. 

2. Środki pracy oraz artykuły higieniczne muszą odpowiednio: 

2.1. być przeznaczone do wykonywania rodzaju usług objętych umową, 

2.2. być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać 

aktualne karty charakterystyki produktu, 

2.3. być bezpieczne dla środowiska, 

2.4. spełniać wymagania: 

2.4.1 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (tj. Dz.U. 2019 poz. 1225 z pózn. zm.), 

2.4.2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) wraz ze sprostowaniem do rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z dnia 17 stycznia 

2017 r., 

2.4.3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 

rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach 

publicznych oraz ulicach i placach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960 ), 
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2.4.4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tj. Dz.U. 2018 poz. 

2231 z pózn. zm.). 

2.5. spełniać wymagania przepisów BHP lub innych niewymienionych powyżej, czego dowodem 

jest posiadanie stosownych atestów/certyfikatów - jeżeli są wymagane, 

2.6. gwarantować bezpieczeństwo użytkownikom,  

2.7. zapewniać osiągnięcie standardu czystości co najmniej na poziomie określonym przez 

Zamawiającego w załączniku nr 1. 

3. Środki pracy będą bezpiecznie przechowywane i składowane, jak również odpowiednio 

zabezpieczone przed ich nieuprawnionym użyciem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania użytkowanego sprzętu i urządzeń w sposób 

umożliwiający identyfikację Wykonawcy, np.: logo Wykonawcy. 

5. Osoby realizujące usługi w imieniu Wykonawcy wewnątrz obiektów będą ubrane w jednolite, 

estetyczne i czyste ubrania robocze, oznaczone w widocznym miejscu (na plecach oraz z przodu) 

nazwą/logo Wykonawcy w formie odblaskowej oraz będą posiadały przypięte do ubrania 

w widocznym miejscu identyfikatory. Osoby świadczące usługi na zewnątrz obiektów będą ubrane 

w kamizelki odblaskowe z nazwą/logo Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo do kontroli stosowanych przez Wykonawcę środków pracy i artykułów 

higienicznych, w tym ich parametrów technicznych oraz sposobu i zakresu ich stosowania. 

Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

iż są one przeznaczone do wykonywania usług, są dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają odpowiednio wymagania aktualnych przepisów prawa, 

w tym czy posiadają karty charakterystyki, a w przypadku maszyn, urządzeń i sprzętu, iż są one 

sprawne technicznie. 

7. Zamawiający nie dopuszcza: 

7.1. stosowania środków chemicznych nie posiadających kart charakterystyki i nie spełniających 

wymagań określonych w przepisach wskazanych w ust. 2, 

7.2. stosowania środków pracy i artykułów higienicznych niespełniających odpowiednio 

wymagań przepisów bhp, w tym także powodujących występowanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego, podrażniających oczy, drogi oddechowe, 

rakotwórczych, biologicznych o działaniu zakaźnym i innych stwarzających 

niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników Zamawiającego i osób trzecich 

przebywających w obrębie obszaru świadczenia usług, 

7.3. zwalczania śliskości zimowej środkami chemicznymi typu sól drogowa lub innymi o takim 

samym oddziaływaniu na środowisko. W celu zwalczania śliskości zimowej Wykonawca 

może stosować środki chemiczne takie jak chlorek wapnia lub inne o podobnym 

oddziaływaniu na środowisko. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie stosuje się do postanowień 

zawartych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

zaprzestania stosowania środków pracy i artykułów higienicznych niespełniających tych 

postanowień, a Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych określonych w § 10 ust. 1.3. 

i/lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

 

§ 7 

Wartość umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy 

1. W związku z realizacją umowy w okresie rocznym Zamawiający przeznaczył kwotę 

……………………… zł/netto (słownie: …………………………….), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia …………………. r., w tym za każdy miesiąc: 

1.1. na usługi określone w § 1 ust. 1.1.; …………………….. zł/netto, (słownie: 

………………..………………… złotych), 
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1.2. na usługi określone w § 1 ust. 1.2.;  …………………… zł/netto, (słownie: 

…………………………………… złotych), 

1.3. na usługi określone w § 1 ust. 1.3.;  …………….. zł/netto, (słownie: 

………………………………….. złotych), 

1.4. na usługi określone w § 1 ust. 1.4.;  ………………….. zł/netto, (słownie: 

……………………………..…….  złotych), 

1.5. na usługi określone w § 1 ust. 1.5.; …………… zł/netto, (słownie: 

…………………………………………złotych), 

1.6. na usługi określone w § 1 ust. 1.6.; ……………… zł/netto, (słownie: 

……………………………………… złotych). 

1.7. na usługi określone w § 1 ust. 1.7.; ……………… zł/netto, (słownie: 

……………………………………… złotych). 

2. Wartość wskazana w ust. 1 może zostać powiększona o 20 % w przypadku ewentualnych potrzeb 

Zamawiającego, w tym na realizacje usług o których mowa w § 1 ust. 4. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania środków finansowych określonych 

w ust. 1 i 2, z tytułu czego Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

4. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z sumy faktur zapłaconych przez 

Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.  

5. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za dany miesiąc rozliczeniowy wynikać będzie z sumy 

wynagrodzeń za: 

5.1. wykonywanie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, w ryczałtowej miesięcznej wysokości 

…………………../netto (słownie: …………………………. złotych), w podziale dla 

każdego z obiektów, ustalonej na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 9. Jeżeli Wykonawca będzie świadczył usługi przez niepełny miesiąc to wynagrodzenie 

za ten miesiąc zostanie obniżone proporcjonalnie do czasu świadczenia usługi, 

5.2. wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 4, w wysokości ustalonej na podstawie cen 

jednostkowych określonych w załączniku nr 3 oraz zakresu i ilości usług zleconych na 

podstawie Zleceń, których prawidłowe wykonanie potwierdzone zostanie przez osoby 

wskazane w § 15 ust. 1.  

6. Do kwot wymienionych w ust. 5 Wykonawca jest obowiązany doliczyć podatek od towarów 

i usług, zwany dalej podatkiem VAT, w wysokości określonej przepisami obowiązującymi na 

dzień spełnienia świadczenia, tj. ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

7. Kwoty wymienione w ust. 5, obejmują wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym 

m.in.: koszty dojazdów osób realizujących umowę w imieniu Wykonawcy do/z miejsca 

świadczenia usług, koszty pracy i/lub umów cywilno-prawnych, koszty środków pracy oraz 

artykułów higienicznych niezbędnych do realizacji umowy oraz wszystkie pozostałe koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, a także zysk Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT.  

8. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wyodrębniał na fakturze za dany miesiąc rozliczeniowy, 

należności za usługi określone w ust. 5.1. i 5.2. oraz wystawiał faktury odrębne dla każdego 

obiektu. 

9. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana: 

9.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), 

9.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz gdy zmiana ta lub 

zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

Zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy określone w postanowieniach ust. 10-17. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu. 

11. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów 

dokonujących zmiany, o których mowa w ust. 9, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek 

powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których 

mowa w ust. 9, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz 

w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności: 

11.1. przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 

założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak 

umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

11.2. wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 9, na wysokość kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę, 

11.3. szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

12. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność 

z oryginałami). 

13. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od 

dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje 

się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

14. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą 

działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy, wykonanego po dniu 

zawarcia aneksu. 

15. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, 

w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 9. Wniosek 

powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

oraz powołanie zmian przepisów. 

16. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do 

wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 9, mają lub będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 

zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 

Postanowienia ust. 12-14 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany 

w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku od Zamawiającego. 

17. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 16, 

Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
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§ 8 

Płatności 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy, w którym będą rozliczane faktycznie prawidłowo 

wykonane przez Wykonawcę usługi. Za datę sprzedaży usług w danym okresie rozliczeniowym 

uznaje się ostatni dzień tego okresu rozliczeniowego (ostatni dzień miesiąca kalendarzowego). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego 

na podstawie: 

2.1. protokołu odbioru usług (załącznik nr 6), potwierdzającego wykonanie w danym miesiącu 

usług, określonych w § 1, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron 

umowy, 

2.2. dodatkowych zleceń (załącznik nr 4), zrealizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym, 

zawierających potwierdzenie ich wykonania bez uwag, przez przedstawicieli Zmawiającego 

wymienionych w § 15 ust. 1. 

3. W razie niewykonania usług w danym okresie, Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenia za ten okres. 

4. Wykonawca wystawiać będzie faktury z uwzględnieniem następujących zasad: 

4.1. faktury będą wystawiane przez Wykonawcę i dostarczane Zamawiającemu najpóźniej do 10 

dnia po wykonaniu usługi, 

4.2. faktury będą wystawiane na „Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 

ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa” i dostarczane na ten adres, 

4.3. na fakturze Wykonawca jest obowiązany podać datę i numer umowy nadany przez 

Zamawiającego, 

4.4. Wykonawca ma prawo doręczać faktury w formie elektronicznej, po uprzednim podpisaniu 

porozumienia w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną, pod warunkiem przesyłania 

ich na adres poczty elektronicznej kancelaria.ogolna@pwpw.pl 

5. Należność za zrealizowane usługi będzie przekazywana przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ………….. nr ……………………………., w terminie 

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień 

dokonania przez Zamawiającego przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy od dnia 01.01.2020r. przez cały 

okres obowiązywania Umowy będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020  poz. 106 z póź. 

zm.). Wykonawca oświadcza również, iż znane mu są zasady rozliczeń i konsekwencji 

podatkowych związanych z koniecznością dokonywania płatności poprzez rachunek 

rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 5.  

7. W przypadku dokonania zmian w numerze rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie 

później niż w terminie dwóch dni od daty dokonania zmiany oraz zaktualizowania danych 

zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.  

8. Jeżeli na dzień terminu płatności wynagrodzenia rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 nie 

będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania wypłaty wymagalnego wynagrodzenia do czasu ujawnienia 

rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

9. W przypadku niewypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia w sytuacji wskazanej w ust. 8 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania odsetek za okres wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia, zaprzestania wykonania Umowy, czy jej wypowiedzenia. 

mailto:kancelaria.ogolna@pwpw.pl
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10. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.  935 z pózn. zm.) Zamawiający oświadcza, 

że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed dniem zawarcia umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10 % wartości brutto 

umowy określonej w § 7 ust. 1, co stanowi kwotę ………………… zł (słownie: 

……………………………………………… złotych), które służyć będzie pokryciu roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub zabezpieczenie 

w postaci dokumentu gwarancji bankowej lub innej instytucji finansowej (np.: Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego). Projekt gwarancji i Gwarant musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2. Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania przez 

Strony bez uwag Protokołu odbioru usług za ostatni miesiąc wykonanych usług, stwierdzającego 

należyte wykonanie tych usług przez Wykonawcę.  

 

§ 10 

Kary umowne i odszkodowanie 

1. Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, naliczane 

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

w wysokości 10% ogólnej wartości, określonej w § 7 ust. 1, 

1.2. za niewykonywanie usług w terminach określonych w umowie, zapłaci on na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 250 zł/brutto (słownie złotych: dwieście 

pięćdziesiąt) - z tytułu każdego zdarzenia, 

1.3. za niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, o których mowa 

w § 2 ust. 5, w § 4 ust. 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. i 1.7., w § 4 ust. 3, 4, 7, 8, 10 i 13 oraz w § 6 

ust. 7, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% kwoty określonej 

w § 7 ust. 1 - z tytułu każdego zdarzenia, 

1.4. za każde stwierdzone ponad trzykrotnie powtarzające się w okresie jednego miesiąca 

rozliczeniowego nieprawidłowości w realizacji usług, w wysokości 15% miesięcznego 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 5.1. 

1.5. za podanie przez Wykonawcę informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, o których 

mowa w § 4 ust. 1.5., w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 7 ust. 1  za każdy taki 

przypadek, 

1.6. w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających 

z § 13, w wysokości 5% kwoty określonej w § 7 ust. 5.1. za każde naruszenie, 

1.7. w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających 

z § 16 w wysokości 5% kwoty określonej w § 7 ust. 5.1. za każde naruszenie. 

2. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

karę umowną z tytułu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bez 

ważnego powodu - w wysokości 10% kwoty określonej w § 7 ust. 1. 

3. Strony postanawiają także, że Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia: 
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3.1. wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu zlecenia podmiotowi 

trzeciemu wykonywania usług objętych przedmiotem Umowy, o których mowa w § 2 ust. 

22. 

3.2. wszelkich kar nakładanych przez upoważnione organy kontroli sanitarnej lub organy 

administracji państwowej za niewłaściwy stan czystości Obiektów, w tym terenów 

zewnętrznych, będący następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez 

Wykonawcę. 

4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania ich 

zapłaty. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty. W razie 

niedokonania przez Wykonawcę zapłaty kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do 

potrącenia należnej kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (z najbliższej faktury) 

lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w § 9, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

5. Jeżeli wysokość szkody jest większa od kary umownej lub, jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla 

których Strony nie zastrzegły kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza 

wysokość kar umownych lub, jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły 

w umowie kar. 

 

§ 11 

Okres trwania oraz odstąpienie od umowy 

1. Strony zawierają umowę na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2023 

roku, z możliwością przedłużenia na dalszy okres. 

2. Stronom umowy przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem: 

2.1. Wykonawcy – okres wypowiedzenia wynosi 90 dni ze skutkiem na koniec danego miesiąca 

kalendarzowego, 

2.2. Zamawiającemu – okres wypowiedzenia wynosi 30 dni ze skutkiem na koniec danego 

miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

3.1. jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd 

odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla 

realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 

jego części – odstąpienie od Umowy w tych przypadkach może nastąpić w terminie 14 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy 

z tej przyczyny, 

3.2. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub realizuje 

umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub realizuje umowę nieprawidłowo i niestarannie, 

lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, 

3.3. jeżeli Wykonawca lub osoby działające w jego imieniu, w tym także podwykonawcy 

naruszają postanowienia określone w § 13, 

3.4. w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1.4.,  

3.5. Wykonawca przerwał bez zgody Zamawiającego wykonywanie usług i przerwa ta trwa 

dłużej niż 1 dzień, 

3.6. wystąpią okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 5, § 4 ust. 1.4., 1.8. i § 6 ust. 7. 

4. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 
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5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, prawo odstąpienia od umowy 

przysługuje Zamawiającemu maksymalnie do końca okresu jej realizacji. Odstąpienie od umowy 

może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych ust. 

3.2. – 3.6. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo 

do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany w trakcie obowiązywania umowy. 

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od umowy, czy jej rozwiązanie za wypowiedzeniem nie zwalnia 

Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania. 

9. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1, okres obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu na 

kolejny rok kalendarzowy, chyba że którakolwiek ze Stron złoży pisemne oświadczenie o braku 

woli kontynuowania współpracy na warunkach określonych w Umowie. Oświadczenie Strony 

powinno być złożone nie później niż 1 miesiąc przed upływem okresu wskazanego w ust. 1. 

 

§ 12 

Przeniesienie praw i obowiązków 

Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw 

i obowiązków wynikających z umowy. 

 

§ 13 

Poufność informacji 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji (pisemnych i ustnych), 

jakich zasięgnęły w trakcie trwania umowy oraz w związku z jej realizacją, chyba że druga strona 

zwolni ich z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, albo 

informacje te są publicznie dostępne.  

2. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji o organizacji zarządzania i parametrach techniczno-ekonomicznych oraz innych 

niepodanych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych 

i organizacyjnych, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem Umowy, niezależnie 

od formy tych informacji  lub sposobu wejścia w ich posiadanie. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem 

lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma 

traktować jako poufną. 

4. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 

interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w jakimkolwiek 

innym celu niż prawidłowe wykonanie umowy. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy wiąże go 

bezterminowo, także po odstąpieniu od umowy lub wykonaniu umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie przestrzegania 

i wykonywania postanowień zawartych w powyższych postanowieniach. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających 

z wewnętrznych przepisów obowiązujących w PWPW S.A., w tym dotyczących kontroli ruchu 

osobowego i materiałowego oraz zobowiąże swoich pracowników do złożenia pisemnego 

oświadczenia.  
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§ 14. 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO 

Zamawiający w  związku z udostępnieniem danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy 

informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Wytwórnia Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. 

Z administratorem można się skontaktować:  

1.1. listownie: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, 

1.2. elektronicznie na adres: pwpw@pwpw.pl, 

1.3. telefonicznie: centrala 22 235 20 00. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we 

wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu realizacji 

przysługujących praw za pomocą email: iod@pwpw.pl.   

3. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail zostały 

pozyskane od Wykonawcy i będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy. 

4. Dane będą przetwarzane na podstawie: 

4.1. art. 6 ust 1 lit b) RODO w celu zawarcia Umowy, 

4.2. art. 6 ust 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora 

w szczególności związanych z realizacją Umowy, dochodzeniem i obroną ewentualnych 

roszczeń. 

5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane: 

5.1. podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług w szczególności dostawcom 

usług teleinformatycznych, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, kancelariom 

prawnym, 

5.2. organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy.  

8. Wykonawcy przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres realizacji Umowy a  w przypadku 

przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń przez 

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa . Jeśli chodzi o materiały archiwalne, 

przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

10. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest  dobrowolne, jednak konsekwencją braku 

podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy. 

 

§ 15 

Przedstawiciele Stron 

1. Do nadzoru i koordynacji całości spraw w zakresie wykonania umowy, w tym w szczególności do 

bieżących uzgodnień i monitorowania należytego wykonania umowy, do przeprowadzania kontroli 

mailto:pwpw@pwpw.pl
mailto:iod@pwpw.pl
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oraz do protokolarnego odbioru usług, w imieniu Zamawiającego wyznaczeni są następujący 

pracownicy: 

1.1. Nadzór i koordynowanie całości spraw w zakresie wykonywania umowy: 

1.1.1. Mariusz Strużewski, tel. 22 235 23 04, tel. kom. 727 04 20 05, e-mail: 

m.struzewski@pwpw.pl  

1.1.2. Monika Teodorczyk, tel. 22 235 20 12, tel. kom. 727 042 015, e-mail: 

m.teodorczyk@pwpw.pl,  

1.1.3. Edyta Głuch, tel. 22 235 22 29, tel. kom. 727 042 229, e-mail: e.gluch@pwpw.pl 

1.2. Nadzór i monitorowanie bieżącego należytego wykonania umowy: 

1.2.1. w obiekcie ul. Sanguszki 1, Wójtowska, Rybaki 35 , Świętojerska 5/7: 

Monika Teodorczyk, tel. 22 235 20 12, tel. kom. 727 042 015, e-mail: 

m.teodorczyk@pwpw.pl, 

Edyta Głuch, tel. 22 235 2229, tel. kom. 727 042 229, e-mail: e.gluch@pwpw.pl  

1.2.2. w obiekcie al. Niepodległości 146: Adam Hardajewicz tel. 22 235 21 60, e-mail: 

a.hardejewicz@pwpw.pl 

1.2.3. w obiekcie ul. Rodziny Hiszpańskich: Michał Markiewicz tel. 22 235 42 40, e-

mail:  m.markiewicz@pwpw.pl 

1.2.4. w obiekcie ul. Karczunkowska 30: Maciej Piłat tel. 22 235 45 90, tel. kom.  727 042 

390, e-mail:  m.piłat@pwpw.pl 

2. Do prowadzenia i koordynacji całości spraw związanych z umową, w tym kierowania 

i nadzorowania nad świadczonymi usługami wyłącznie u Zamawiającego, Wykonawca wyznacza 

następujące osoby (Koordynatorów): 

2.1. w obiekcie Sanguszki – ………………… tel. kom. ………………………, e-mail: 

………………………………………….. 

2.2. pozostałe obiekty - ……………….…….. tel. kom. ………………………, e-mail: 

……………………………………………. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2, z tym że zmiana 

Koordynatorów Wykonawcy może zostać dokonana tylko zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1.3.. 

Strona zmieniająca powiadomi drugą Stronę o zmianie osób upoważnionych w formie pisemnej, 

co nie będzie traktowane jako zmiana do umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu. 

Strona niedopełniająca tego obowiązku przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 

negatywne skutki wynikające z braku powiadomienia o tych zmianach drugiej ze Stron. 

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami umowy będzie kierowana na adres: 

4.1. Zamawiającego: 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Biuro Administracji, ul. Sanguszki 1, 00-

222 Warszawa, tel. ………………., e-mail: ……………………………….. 

4.2. Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………, 

tel. ……………….., tel. kom. …………………….. e-mail.: ……………………………… 

W przypadku zmiany adresu lub poczty e-mail, Wykonawca w formie pisemnej natychmiast 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w innym przypadku Wykonawca przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikające z braku powiadomienia 

Zamawiającego o zaistniałych zmianach. 

5. Dopuszczalne jest porozumiewanie się Stron za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za datę 

i godzinę skutecznego doręczenia korespondencji uznaje się dzień i godzinę jej otrzymania przez 

adresata. 
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§ 16 

Zmiana Umowy 

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: 

1.1. wyłączenia czasowego lub bezterminowego z zakresu usług części obiektu/obiektów lub 

całości obiektów lub uzasadnionej konieczności dokonania zmiany zakresu wykonania 

usług, na skutek wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych 

lub innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nieznanych przed podpisaniem 

umowy, co skutkować będzie odpowiednim proporcjonalnym obniżeniem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, 

1.2. wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub wynikających 

z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów 

- w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy 

do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

1.3. zmiany terminów wykonywania usług, wskazanych w załączniku nr 2, ze względu na zmiany 

organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany organizacji pracy lub z innych przyczyn 

powstałych w okresie obowiązywania umowy, a niemożliwych do przewidzenia przed 

podpisaniem umowy, 

1.4. zmiany ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenie netto za wykonywanie usług, o których 

mowa w § 1 ust. 1 i 3 oraz cen jednostkowych netto za wykonywanie usług wymienionego 

w § 1 ust. 4, w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 9 - 16. 

1.5. zmiany sposobu fakturowania, ze względu na zmiany organizacyjne lub zmiany 

wewnętrznych zasad załatwiania spraw związanych z nabywaniem usług i realizacją 

płatności u Zamawiającego, 

1.6. zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie złożenia oferty i były od niego niezależne (np.: zaprzestanie produkcji 

środków pracy lub artykułów higienicznych wykorzystywanych przez Wykonawcę do 

świadczenia usług) lub jeżeli na skutek kontroli Zamawiającego zaistnieje konieczność 

zmiany środków pracy wskazanych przez Wykonawcę, co skutkowałoby brakiem 

możliwości dalszej realizacji umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku 

Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania środków pracy lub artykułów 

higienicznych, o co najmniej takich samych cechach, co środki pracy lub artykuły 

higieniczne określone w załączniku nr 3. Wykonawca będzie mógł rozpocząć stosowanie 

nowych środków pracy lub artykułów higienicznych po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, oraz na niezmienionych zasadach, w tym także bez podwyższenia cen 

określonych w formularzu ofertowym. 

2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 (z wyłączeniem ust. 1.6.) jest możliwe wyłącznie 

w trybie aneksu do umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 17 

Posługiwaniem się marką i logotypem Zamawiającego 

1. Wykonawca nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego ani bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego wymieniać nazwy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 

w związku z działalnością Wykonawcy. W przypadku zamiaru uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego na wymienianie nazwy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 

w związku z działalnością Wykonawcy, Wykonawca złoży pisemny wniosek w tej sprawie do 

stosownej komórki Zamawiającego odpowiedzialnej za realizacje zadań z obszaru komunikacji 

i/lub promocji. 
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2. Zamawiający nie będzie wystawiał referencji, ani innego rodzaju opinii wyrażających ocenę 

realizacji umowy przez Wykonawcę.  

3. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, w którym poświadczy 

wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy niniejsza umowa. Określenie formy 

oraz treści powyższego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiającego.  

4. Dokument obejmujący poświadczenie wykonania lub wykonywania zamówienia, wystawiony 

przez Zamawiającego, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania 

powyższego dokumentu w inny sposób oraz do zapewnienia, że również inne podmioty nie będą 

się nim posługiwały poza postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Do posługiwania się przez Wykonawcę wystawionym przez Zamawiającego poświadczeniem 

wykonania lub wykonywania zamówienia, w zakresie określonym w ust. 4, nie mają zastosowania 

postanowienia określające zobowiązania Wykonawcy do powstrzymania się od wymieniania 

nazwy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz posługiwania się logotypem 

Zamawiającego, w związku z jego działalnością. 

 

§ 18 

Rozstrzyganie Sporów 

1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia 

sporu, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający może, bez zgody Wykonawcy, potrącać wszelkie swoje wierzytelności wobec 

Wykonawcy, z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego jakie wynikają z umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz ogłoszenia 

dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień umowy, winny być dokonywane wyłącznie 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej 

formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. 

2. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień umowy nie 

będzie miała wpływu na ważność, czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień 

umowy. W razie wystąpienia takiej nieważności lub niemożności dochodzenia wykonania, Strony 

uczynią wszystko co możliwe, aby osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny z prawem te same cele 

lub skutki gospodarcze, które miały być osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte 

nieważnością lub niemożnością dochodzenia jego wykonania. 

3. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez Sąd 

upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, 

mających znaczenie dla zawartej umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich 

Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie 

powiadomienia.  

4. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do 

podwykonawców. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej Strony. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
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Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 - Ogólna charakterystyka obiektów PWPW. S.A. 

Załącznik nr 2 - Zasady sprzątania w obiektach PWPW S.A. 

Załącznik nr 3 - Zakres dodatkowych usług utrzymania czystości i porządku. 

Załącznik nr 4 - Zlecenie wykonania usługi dodatkowej. 

Załącznik nr 5 - Protokół z kontroli.  

Załącznik nr 6 - Protokół odbioru usług. 

Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy usług 

w celu wykonania zamówienia. 

Załącznik nr 9 - Formularz ofertowy. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY  

….…………………….      ……………………….. 

………………………….     ………………………… 
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Załącznik nr 1 - Ogólna charakterystyka obiektów PWPW. S.A. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW PWPW S.A. 

 

1. Lokalizacja: ul. Sanguszki 1 

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 w dzielnicy Śródmieście 

zabudowana zespołem budynków o funkcji produkcyjno-biurowej. Zabudowa zwarta z dwoma 

wewnętrznymi dziedzińcami, w przewadze budynki IV/V kondygnacyjne. 

pow. zabudowy 12.738,7 m2 

pow. użytkowa 46.946,47 m2  

 

Przewidziane powierzchnie do sprzątania/utrzymania czystości przez Wykonawcę: 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Ilość  

[m2] 

1 Pow. Biurowe 2674 

2 Pom. Socjalne 213 

3 Klatki schodowe i korytarze 3366 

4 Sanitariaty/WC 207 

5 Ciągi pieszo jezdne – zewnętrzne zima 291 

6 Ciągi pieszo jezdne – wewnętrzne (utrzymanie w okresie letnim/zimowym) 4227 

7 Tereny zielone - zewnętrzne 680 

8 Tereny zielone - wewnętrzne 1565 

9 Pomieszczenia przychodni 122 

10 Obsługa sali konferencyjnej - 

 RAZEM 13345 

 

Prowadzona działalność:  

Produkcja papiernicza i poligraficzna 

Działalność biurowa 

 

Zatrudnienie: 

Kompleks budynków przy ul. Sanguszki 1 około 650 osób 

 

Przewidywana minimalna ilość osób zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu lub świadczących usługi 

w imieniu Wykonawcy: 14 osób w godz. 6-14 i/lub 7-15 oraz 1 osoba w godz. 15-22 

 

2. Lokalizacja: ul. Wójtowska  

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Wójtowskiej  w dzielnicy Śródmieście 

zabudowana budynkiem biurowym. 

pow. zabudowy 790 m2 

pow. użytkowa 8066 m2 

 

Przewidziane powierzchnie do sprzątania/utrzymania czystości przez Wykonawcę: 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Ilość  

[m2] 

1 Powierzchnie biurowe 2307 

2 Pomieszczenia socjalne wraz z szatniami 1378 
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3 Klatki schodowe i korytarze 2108 

4 Sanitariaty / wc 250 

5 Wewnętrzne nasadzenia roślinności (w mb.) 90 mb 

6 
Dziedzińce i ciągi pieszo jezdne - zewnętrzne (utrzymanie w okresie 

letnim/zimowym) 600 

7 Tereny zielone 30 

8 Obsługa pięciu sal konferencyjnych - 

9 Obsługa tarasu VI p.(kontrola roślin, sprzątanie) 206 

 RAZEM 6879 +90mb 

 

Prowadzona działalność:  

Działalność biurowa 

 

Zatrudnienie: 

Biurowiec przy ul. Wójtowskiej – około 200 osób 

Część socjalna    - około 600 osób 

 

Przewidywana minimalna ilość osób zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu lub świadczących usługi 

w imieniu Wykonawcy: 8 osób w godz. 6-14 i/lub 7-15 oraz 1 w godz. 14-21 

 

3. Lokalizacja: ul. Rybaki 35 

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Rybaki 35 w dzielnicy Śródmieście 

zabudowana budynkiem mieszkalno-biurowym . 

pow. zabudowy 1.093,5 m2 

pow. użytkowa 2.706,4 m2 

 

Przewidziane powierzchnie do sprzątania/utrzymania czystości przez Wykonawcę: 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Ilość  

[m2] 

1 Powierzchnie biurowe 798 

2 Pomieszczenia socjalne 90 

3 Klatki schodowe i korytarze 379 

4 Sanitariaty / wc 31 

5 
Dziedzińce i ciągi pieszo jezdne - zewnętrzne (utrzymanie w okresie 

letnim/zimowym) 
100 

6 Tereny zielone 820 

 RAZEM 2218 

 

Prowadzona działalność:  

Działalność biurowa 

 

Zatrudnienie: 

Budynek przy ul. Rybaki 35 – około 60 osób 

 

Przewidywana minimalna ilość osób zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu lub świadczących usługi 

w imieniu Wykonawcy: 1,5 osoby w godz. 6-14 i/lub 7-15 
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4.  Lokalizacja: ul. Karczunkowska 30/ul. Sarabandy 

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Karczunkowskiej 30 w dzielnicy Ursynów - 

zabudowana budynkiem o funkcji administracyjno-produkcyjnej. 

 

Budynki: 

a) Część administracyjno-socjalną jako niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny budynek - część „A”.  

b) Jednokondygnacyjny budynek halowy, nad środkową wąską nawą przebiega antresola 

komunikacyjna - część „B” i „C” 

c) Wytwórnia kart plastikowych wraz z częścią ekspedycyjno-magazynową rozwiązana jako 3-

kondygnacyjny podpiwniczony budynek - część „C” 

pow. łączna działki: 18 487 m2 

pow. zabudowy: 5 160 m2 

pow. użytkowa: 7 260 m2 

 

Przewidziane powierzchnie do sprzątania/utrzymania czystości przez Wykonawcę: 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Ilość  

[m2] 

1 Powierzchnie biurowe 665 

2 Pomieszczenia socjalne 428 

3 Klatki schodowe i korytarze 503 

4 Sanitariaty / wc 23 

5 
Dziedzińce i ciągi pieszo jezdne - zewnętrzne (utrzymanie w okresie 

letnim/zimowym) 1270 
 RAZEM 2889 

 

Zatrudnienie: 

Zatrudnionych łącznie około 250 osób. 

 

Przewidywana minimalna ilość osób zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu lub świadczących usługi 

w imieniu Wykonawcy: 2,5 osoby w godz. 6-14 i/lub 7-15 

 

 

5. Lokalizacja: ul. Rodziny Hiszpańskich 6 

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul . Rodziny Hiszpańskich 6 w dzielnicy 

Mokotów - część terenu zabudowana jest budynkiem składającym się z części biurowej i produkcyjnej. 

Hala produkcyjna połączona 2 parterowymi łącznikami  z częścią biurową  z dwoma kondygnacjami 

naziemnymi i cz. podpiwniczeniem. Obiekty oddane do użytkowania w 1995 r. 

 

Pow. łączna działki: 17 417 m2 

Pow. zabudowy: 8190 m2 

Pow. użytkowa: łącznie 9 520 m2 

 

Przewidziane powierzchnie do sprzątania/utrzymania czystości przez Wykonawcę: 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Ilość  

[m2] 

1 Powierzchnie biurowe 2327 

2 Pomieszczenia socjalne 127 

3 Klatki schodowe i korytarze 1595 
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4 Sanitariaty / wc 150 

5 
Dziedzińce i ciągi pieszo jezdne - zewnętrzne (utrzymanie w okresie 

letnim/zimowym) 5640 

6 Tereny zielone 3860 

7 Obsługa dwóch sal konferencyjnych  
 RAZEM 13699 

 

Prowadzona działalność:  

Działalność biurowa  

 

Zatrudnienie: 

Zatrudnionych łącznie około 185 osób 

 

Przewidywana minimalna ilość osób zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu lub świadczących usługi 

w imieniu Wykonawcy: 4 w godz. 6-14 i/lub 8-16 

 

6. Lokalizacja: Al. Niepodległości 146 

Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie w Al. Niepodległości 146 w dzielnicy Mokotów. 

Budynek główny trzykondygnacyjny, część frontowa parterowa z dwukondygnacyjnym łącznikiem nad 

przejazdem oraz portiernia  parterowa. 

 

Pow. działki: 2173 m2 

Pow. zabudowy: 1195 m2 

Pow. użytkowa: 2543,6 m2 

 

Przewidziane powierzchnie do sprzątania/utrzymania czystości przez Wykonawcę: 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Ilość  

[m2] 

1 
Dziedzińce i ciągi pieszo jezdne - zewnętrzne (utrzymanie w okresie 

letnim/zimowym) 
1000 

2 Tereny zielone 185 

 RAZEM 1185 

 

Przewidywana minimalna ilość osób zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu lub świadczących usługi 

w imieniu Wykonawcy – 0,5 utrzymanie czystości i zieleni wg bieżących potrzeb 

 

 

7. Lokalizacja: Świetojerska 5/7 

Nieruchomość wynajmowana położona w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7 w dzielnicy 

Śródmieście. 

Wynajmujący: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 

Umowa Najmu nr 120/2018 z dnia 21.12.2018 r. 
 

Przewidziane powierzchnie do sprzątania/utrzymania czystości przez Wykonawcę: 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Ilość  

[m2] 

1 Powierzchnia biurowa, socjalna, WC, korytarze 904 
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 Obsługa sali konferencyjnej  

 RAZEM 904 

 

 

Prowadzona działalność:  

Działalność biurowa  

 

Zatrudnienie: 

Zatrudnionych łącznie około  - 80 osób 

 

Przewidywana minimalna ilość osób zatrudnionych w wymiarze 1/1 etatu lub świadczących usługi 

w imieniu Wykonawcy – 1,5 utrzymanie czystości. 
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Załącznik nr 2 - Zasady sprzątania w obiektach PWPW S.A. 

 

ZASADY SPRZĄTANIA W OBIEKTACH PWPW S.A. 

 

Spis treści: 

 

I. Zasady ogólne 

II. Zasady szczegółowe 

III. Ramowy podział pomieszczeń na strefy czystości pod kątem stopnia czystości 

IV. Zestawienie wymaganych podstawowych czynności wykonywanych w pomieszczeniach 

V. Opis zakresu i wymagań dotyczących kontroli utrzymania czystości w poszczególnych 

strefach czystości 

VI. Zadania serwisu popołudniowego/wieczornego 

VII. Opis artykułów do utrzymania czystości, wykładanych w łazienkach i/lub aneksach 

kuchennych 

VIII. Opis worków foliowych stosowanych u Zamawiającego 

IX. Opis utrzymania porządku na terenie zewnętrznych posesji 

 

zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy Zamawiającego na dany rok. 

 

I. ZASADY OGÓLNE: 

 

1. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości wewnątrz obiektów PWPW S.A. polega 

na codziennym i okresowym wykonywaniu usług, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy 

Zamawiającego na dany rok. 

2. Wykonawca będzie wykonywać czynności powszechnie przyjęte dla tego typu usług, w celu 

zapewnienia  czystości, higieny i estetyki w pomieszczeniach biurowych, pomocniczych, ciągach 

komunikacyjnych, sanitariatach oraz zapewni serwis dwóch sal konferencyjnych. 

3. Usługi utrzymania czystości powinny być realizowane przy zastosowaniu stosownych środków 

czystości i higieny oraz urządzeń i technologii.  

4. Usługi utrzymania czystości winny być przeprowadzane z odpowiednią częstotliwością, aby efekt 

sprzątania był skuteczny, przy zachowaniu standardów dotyczących utrzymania czystości, w tym 

wykonywania usług zgodnie z profesjonalnymi technologiami sprzątania, wykorzystaniem 

maszyn, narzędzi i środków chemicznych (myjących, czyszczących i dezynfekujących) 

dostosowanych do potrzeb sprzątanych obiektów oraz w sposób przyjazny dla środowiska 

naturalnego. 

4.1. urządzenia i sprzęt (ręczny i mechaniczny) winien być dostosowany do wymaganych 

standardów Zamawiającego, czyszczonych powierzchni i realizowanych zadań przez 

personel Wykonawcy w sprzątanych obszarach, a także dobrany w sposób pozwalający na 

jego łatwe użytkowanie (transportowanie)  w sprzątanych obszarach, 

4.2. środki myjące, czyszczące i dezynfekujące stosowane przy wykonywaniu usług 

utrzymania czystości muszą być: 

4.2.1. profesjonalne, 

4.2.2. dobrane odpowiednio do czyszczonych powierzchni, 

4.2.3. używane w stężeniach zalecanych przez producenta, 

4.2.4. właściwie oznaczone. 
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5. Zamawiający wymaga aby sposób wykonywania usługi, jak również związane z nią technologie 

i rozwiązania organizacyjne spełniały wszystkie wymogi wynikające z aktualnych w trakcie 

realizacji zamówienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE: 

1. Przejęcie usługi utrzymania czystości przez Wykonawcę odbędzie się w poszczególnych 

obiektach PWPW S.A. sukcesywnie, po rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów. 

Przejmowanie obowiązków przez Wykonawcę nie może mieć wpływu na jakość warunków pracy 

pracowników PWPW S.A. 

2. Wykonawca w cenie usługi zapewni wszelkie niezbędne środki chemiczne, higieniczne 

i dezynfekujące, w szczególności: worki na odpady (biodegradalne), w tym segregowane, mydło 

w płynie, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, środki zapachowe do łazienek. Wykonawca 

jest zobowiązany na bieżąco do uzupełniania w/w środków w miarę ich zużywania, bez 

konieczności interwencji Zamawiającego.   

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy zmiany 

stosowanych przez niego środków czyszczących, myjących i dezynfekujących. Wprowadzenie 

do stosowania przez Wykonawcę  nowych środków czyszczących, myjących i dezynfekujących 

może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i nie będzie miało wpływy na 

zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie prał i suszył odzież roboczą pracowników, mopy i ściereczki używane przy 

sprzątaniu we własnym zakresie.  

5. Urządzenia i sprzęt (np. narzędzia, ścierki, mopy, itp.) po użyciu powinien być przez personel 

sprzątający wyczyszczony i wysuszony.  

6. Wykonawca będzie prowadził stały nadzór czynności wykonywanych w ramach świadczonej 

usługi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych kontroli czyszczenia i sprawdzania 

czystości w łazienkach. Miejsce umieszczenia druków kontrolek zostanie uzgodnione 

z administratorem obiektu. Zamawiający wymaga przechowywania raportów przez kolejny, 

pełny miesiąc kalendarzowy. 

8. Wykonawca zapewni w obiektach Sanguszki w godz. 15-22, Wójtowska w godz. 15-21, serwis 

popołudniowy Osoby pełniące dyżur w ramach serwisu mogą w tym czasie być obciążane 

wykonywaniem sprzątania określonych rejonów, nie mogą jednak wykonywać innych prac na 

podstawie dodatkowych zleceń Zamawiającego.  

9. Wykonawca zapewni możliwość bieżącej komunikacji z wybranymi pracownikami Wykonawcy, 

tj. co najmniej z osobami bezpośrednio nadzorującymi usługę sprzątania w danym obiekcie – 

w dniu rozpoczęcia realizacji usług, przekaże Zamawiającemu wykaz telefonów kontaktowych 

do osób nadzorujących realizacje świadczonych usług. 

10. Wykonawca będzie wykonywał doraźnie, dodatkowe usługi w przypadku ewentualnych potrzeb 

Zamawiającego. Realizacja tych usług odbywać się będzie w ramach odrębnych zleceń. 

Okresowe mycie okien w okresie wiosennym i jesiennym nie wchodzi w zakres obowiązków 

Wykonawcy i będzie realizowane w ramach odrębnej umowy zawieranej przez Zamawiającego. 

11. Przy wykonywaniu usług utrzymania czystości Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

podziału pomieszczeń / powierzchni PWPW na strefy czystości.  

12. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania i niezwłocznego wdrożenia wszelkich 

procedur wynikających ze zmiany przepisów prawa lub zasad  Zamawiającego dotyczących 

świadczenia usług, w szczególności dotyczących np. segregacji odpadów, bez zmiany 

wynagrodzenia.  
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13. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany mydła do mycia rąk na inne w przypadku stwierdzenia 

w trakcie użytkowania właściwości niepożądanych np. odczyny alergiczne występujące u min. 

10% stosujących, bez zmiany wynagrodzenia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany stosowanego papieru toaletowego lub ręczników 

papierowych w przypadku ich niskiej (nieodpowiedniej) jakości, tj. w przypadku gdy 

występować będą np. trudności przy ich dozowaniu z pojemników (rwanie listków).  

15. Rozkład czasu sprzątania w poszczególnych rejonach/obszarach musi być uzgadniany 

z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że czas 

świadczenia usług musi być dostosowany do specyfiki pracy w danym rejonie/obszarze. 

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość zmiany, na roboczo, wymagań czasowych realizacji 

usługi w odniesieniu do poszczególnych rejonów i obszarów. Struktura czasowa sprzątania 

w poszczególnych rejonach/obszarach lub wybranych pomieszczeniach zostanie przedstawiona 

Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy. 

16. Wykonawca musi zachować ciągłość usług w okresach planowanych (urlopy) i nieplanowanych 

(choroby) nieobecności pracowników lub osób świadczących usługi w Jego imieniu, bez 

uszczerbku dla jakości ich wykonywania.  

17. Wykonawca podczas realizacji usług zobowiązany jest informować upoważnionych 

pracowników Zamawiającego o usterkach występujących w obiektach, a w szczególności o: 

17.1. zerwanych verticalach, 

17.2. uszkodzonych żaluzjach, 

17.3. uszkodzonych (wyrwanych) gniazdkach elektrycznych w częściach ogólnodostępnych, 

17.4. awariach wodociągowo-kanalizacyjnych, 

17.5. uszkodzonym wyposażeniu łazienek (baterii, spłuczek, dozowników do mydła i papieru, 

itp) 

18. Wykonawca realizował będzie usługi utrzymania czystości również w trakcie prowadzenia prac 

remontowych lub wystąpienia awarii. 

19. Zamawiający będzie prowadził własny, stały nadzór świadczonych przez Wykonawcę usług, 

a także dokonywał będzie oceny jakości wykonania przez Wykonawcę czynności wchodzących 

w zakres tych usług.  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo kierowania bezpośrednio do pracowników Wykonawcy 

(personelu sprzątającego) uwag dotyczących wykonywanych przez nich czynności, jak również 

zlecania im wykonania dodatkowych czynności w celu zapewnienia czystości na odpowiednim 

poziomie w danym rejonie, lub też w sytuacjach kryzysowych przesuwania pracowników 

personelu sprzątającego na inne rejony. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi osobę odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za personel sprzątający 

na terenie danego obiektu. 

21. Wykonawca nie ma prawa wyrzucać do worków koszy, kontenerów lub innych pojemników 

jakichkolwiek dokumentów, notatek, planów, rysunków lub kserokopii pozostawionych przez 

pracowników Zamawiającego, które nie zostały poddane zniszczeniu w niszczarce. W razie 

przekazania materiałów papierowych w całości (niezniszczonych) pracownik Wykonawcy ma 

prawo żądać od kierownika jednostki organizacyjnej (działu, wydziału, zespołu) potwierdzenia 

poprawności przeznaczenia go do usunięcia w całości 

 

III. RAMOWY PODZIAŁ POMIESZCZEŃ NA STREFY CZYSTOŚCI POD KĄTEM 

STOPNIA CZYSTOŚCI OBIEKTÓW: 

Oznaczenia 

strefy 
Poziom jakości usług Powierzchnie 

Strefa I 
Wymagająca podwyższonego standardu 

sprzątania, w tym m.in. codziennego 

Pomieszczenia Doradców 

Zarządu, Dyrektorów Pionów i 
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czyszczenia wszystkich mebli, łącznie z 

podnoszeniem znajdujących się na nich 

elementach  wyposażenia biurowego oraz 

materiałów; na korytarzach usuwania na 

bieżąco zabrudzeń na wygrodzeniach  

przeszklonych, posadzkach,  drzwiach oraz 

sanitariatach. 

Biur, pomieszczenia przynależne  

(sale spotkań, wc, pomieszczenia 

socjalne, korytarze) 

Strefa II 

Strefa czystości ogólnej, wymagająca 

wykonywania codziennie czynności 

sprzątających, w efekcie których pomieszczenie 

będzie wolne od śmieci i powstałych zabrudzeń. 

Pomieszczenia biurowe, socjalne, 

sale szkoleniowe i konferencyjne, 

ciągi komunikacyjne, klatki 

schodowe, windy, wejścia do 

obiektów, pomieszczenia socjalne 

Strefa III Strefa czystości podstawowej Korytarze na poziomach piwnicy 

Strefa IV Strefa czystości ogólnej 
Dziedzińce zewnętrzne i tereny 

zielone  

 

IV. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI 

WYKONYWANYCH W POMIESZCZENIACH 

1. Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne: 

1.1. czyszczenie mebli (wolnostojących i wbudowanych), 

1.2. czyszczenie parapetów, grzejników, listew przypodłogowych, kanałów listew sieci 

strukturalnej, włączników, elementów obudowy, 

1.3. czyszczenie telefonów (w tym dezynfekcja słuchawek), 

1.4. wycieranie kurzy z komputerów, drukarek, skanerów, sprzętu RTV itp., 

1.5. czyszczenie foteli, krzeseł, 

1.6. czyszczenie pozostałego wyposażenia pomieszczeń, 

1.7. opróżnianie koszy na śmieci oraz niszczarek dokumentów z wymianą worków oraz 

wynoszenie śmieci, 

1.8. odkurzanie/ mycie podłóg, 

1.9. mycie drzwi, futryn (w tym mycie uszczelek), klamek, 

1.10. usuwanie pajęczyn oraz kurzu ze ścian,  sufitów,  lamp ściennych, 

1.11. mycie luster, 

1.12. mycie tablic w salach szkoleniowych i konferencyjnych, 

1.13. czyszczenie na sucho opraw oświetleniowych, o ile nie jest konieczny ich demontaż, 

1.14. czyszczenie kratek wentylacyjnych zlokalizowanych w ścianach i suficie pomieszczenia, 

1.15. w wybranych pomieszczeniach mycie umywalek. 

2. Pomieszczenia sanitarne: 

2.1. mycie glazury, podłóg i cokołów, luster, 

2.2. mycie parapetów, grzejników, listew przypodłogowych, 

2.3. czyszczenie na sucho włączników, 

2.4. mycie blatów, umywalek, baterii umywalkowych (część blatów i parapetów w łazienkach 

wykonana jest z marmuru), 

2.5. mycie i dezynfekcja misek ustępowych, desek sedesowych, pisuarów, 

2.6. mycie i dezynfekcja baterii, brodzików i kabin prysznicowych, 

2.7. mycie i dezynfekcja pojemników na materiały higieniczne, 

2.8. opróżnianie koszy na odpady, mycie pojemników na odpady i wymiana worków foliowych 

oraz wynoszenie śmieci, 

2.9. zalewanie wodą kratek ściekowych, 

2.10. uzupełnianie środków higienicznych w dozownikach, 

2.11. mycie drzwi, futryn ( w tym mycie uszczelek), klamek ( w tym dezynfekcja), 
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2.12. usuwanie pajęczyn oraz kurzu ze ścian, sufitów, lamp ściennych, 

2.13. gruntowne czyszczenie łazienek w tym czyszczenie fug, 

2.14. wykładanie środków zapachowych, 

2.15. czyszczenie/mycie kratek wentylacyjnych zlokalizowanych w ścianach i suficie 

pomieszczenia. 

3. Pomieszczenia socjalne:  

3.1. mycie glazury, podłóg i cokołów, 

3.2. mycie blatów, umywalek, zlewozmywaków, baterii umywalkowych 

i zlewozmywakowych, 

3.3. mycie szafek kuchennych, również w środku i innych mebli,  

3.4. czyszczenie parapetów, grzejników, listew przypodłogowych, korytek sieci 

komputerowych, włączników, 

3.5. mycie pojemników na materiały higieniczne, 

3.6. opróżnianie koszy na odpady, mycie pojemników na odpady i wymiana worków foliowych 

oraz wynoszenie śmieci, w tym odpadów segregowanych, 

3.7. uzupełnianie środków higienicznych w dozownikach, 

3.8. mycie drzwi, futryn ( w tym mycie uszczelek), klamek, 

3.9. mycie urządzeń (lodówki, kuchenki mikrofalowe itp.), 

3.10. rozmrażanie lodówek,  

3.11. usuwanie pajęczyn oraz kurzu ze ścian, sufitów, lamp ściennych, 

3.12. czyszczenie/mycie kratek wentylacyjnych zlokalizowanych w ścianach i suficie 

pomieszczenia. 

4. Ciągi komunikacyjne: 

4.1. zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg, 

4.2. mycie parapetów, listew przypodłogowych i grzejników, 

4.3. czyszczenie urządzeń , w szczególności: kserokopiarek, drukarek, niszczarek, 

4.4. czyszczenie/ odkurzanie  mebli, 

4.5. opróżnianie, mycie pojemników na odpady ( w tym pojemników na odpady segregowane 

- makulaturę), 

4.6. opróżnianie i wymiana worków foliowych w niszczarkach oraz wynoszenie śmieci, 

4.7. mycie wygrodzeń ppoż., w tym usuwanie na bieżąco śladów po palcach, 

4.8. mycie i dezynfekcja balustrad, również od spodu, usuwanie np. przyklejonej gumy do 

żucia, 

4.9. odkurzanie mat wejściowych, 

4.10. czyszczenie pozostałego wyposażenia pomieszczeń, 

4.11. czyszczenie śluz, 

4.12. usuwanie kurzu i mycie gablot, tablic informacyjnych, płaskorzeźb oraz postumentów, 

4.13. mycie sztucznych kwiatów i osłonek, 

4.14. sprzątanie palarni, 

4.15. wycieranie kurzu i dezynfekcja z bramek wejściowych i kontrolnych, 

4.16. zamiatanie powierzchni z kamienia naturalnego, 

4.17. mycie luster, 

4.18. wynoszenie makulatury i innych odpadów surowcowych (5 frakcji) zbieranych 

selektywnie na korytarzach do pojemników zbiorczych wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Windy (ze stali nierdzewnej): 

5.1. czyszczenie drzwi na zewnątrz i od wewnątrz kabiny, 

5.2. mycie luster, 

5.3. czyszczenie ścian wewnątrz kabiny, 

5.4. czyszczenie i dezynfekcja panelu z przyciskami wewnątrz i na zewnątrz kabiny, 
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5.5. odkurzanie prowadnic i mycie podłogi, 

5.6. usuwanie nalepek, gumy do żucia itp. 

6. Windy przeszklone - 3 szt. ( obiekt Wójtowska): 

6.1. czyszczenie ścian i drzwi na zewnątrz i od wewnątrz kabiny, 

6.2. czyszczenie i dezynfekcja panelu z przyciskami wewnątrz i na zewnątrz kabiny, 

6.3. czyszczenie i dezynfekcja poręczy wewnątrz windy, 

6.4. odkurzanie prowadnic i mycie podłogi, 

6.5. usuwanie nalepek, gumy do żucia itp. 

7. Szatnie pracownicze:  

7.1. zamiatanie i mycie posadzek, listew przypodłogowych, 

7.2. usuwanie pajęczyn oraz kurzu ze ścian, sufitów, szafek ubraniowych, lamp ściennych, 

7.3. opróżnianie i wyrzucanie śmieci z pojemników i wymiana worków foliowych, 

7.4. czyszczenie telefonów (w tym dezynfekcja słuchawek), 

7.5. czyszczenie szafek pracowniczych i innego wyposażenia meblowego, 

7.6. mycie drzwi, framug, klamek, uszczelek wraz z dezynfekcją, 

7.7. mycie luster, dezynfekcja szafek ubraniowych i śniadaniowych  

7.8. czyszczenie/mycie kratek wentylacyjnych zlokalizowanych w ścianach, suficie i kanałach 

wentylacyjnych pomieszczenia. 

8. Wszystkie powyższe pomieszczenia (1-7), dezynsekcja środkami przeciwwirusowymi klamek, 

poręczy minimum 2 x dziennie. 

 

UWAGA: 

Wykonawca oprócz ww. czynności jest zobowiązany wykonywać wszystkie niezbędne czynności 

w pomieszczeniach, tak aby w efekcie końcowym świadczenia usługi pomieszczenie (miejsce/obszar) 

było czyste, wolne od zabrudzeń i odpadów. 

 

V. OPIS ZAKRESU I WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI UTRZYMANIA 

CZYSTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH CZYSTOŚCI ORAZ NA TERENIE 

ZEWNETRZNYM  

Numer Strefy: I 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są  pozbawione plam, luźnych zanieczyszczeń 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI 
codzien

nie 

w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

1 

Zamiatanie i mycie schodów, 

podłóg z gresu, terakoty i 

granitu w całym obiekcie 

X      

2 

Utrzymanie w czystości ścian 

wyłożonych granitem i 

panelami ściennymi Rematec 

oraz elementów ozdobnych i 

zabezpieczających (, hall 

główny, ciągi komunikacyjne, 

windy ) 

  2X Lub X   

3 

Odkurzanie wykładzin 

dywanowych w całym obiekcie 

- holl 

X   X   

4 

Odkurzanie wykładzin 

dywanowych  w pozostałych 

pomieszczeniach 

X   X   
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Numer Strefy: I 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są  pozbawione plam, luźnych zanieczyszczeń 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI 
codzien

nie 

w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

5 
Odkurzanie mebli 

tapicerowanych 
 1X     

6 

Usuwanie selekcjonowanych 

odpadów z koszy 

i wyrzucanie ich do wskazanych 

pojemników zbiorczych 

(odpady komunalne, 

makulatura, opakowania 

plastikowe , szklane, zużyte 

pojemniki aerozolowe i  

po napojach) 

X      

7 
Mycie koszy na odpady  

i wymiana w nich worków   
X   Lub X   

8 

Wycieranie kurzu z mebli 

biurowych i kuchennych do 

wysokości 2m (biurka, szafy , 

szafki, regały, kontenerki, lady  

– wierzch, półki, fronty ), 

krzeseł, foteli, kanap (łącznie z 

nogami), na mokro z użyciem 

odpowiednich do danej 

powierzchni preparatów 

X      

9 

Wycieranie kurzu z mebli , 

urządzeń biurowych i 

kuchennych powyżej wysokości 

2m, (na mokro z użyciem 

odpowiednich do danej 

powierzchni preparatu) 

  1X    

10 

Wycieranie kurzu z parapetów i 

balustrad na klatkach 

schodowych 

 2X  Lub X   

11 

Wycieranie kurzu z 

kaloryferów, podokiennych, 

obudowanych modułów 

klimatyzacyjnych, ram 

obrazów, gablot itp. 

 1X  Lub X   

12 
Przecieranie i dezynfekcja 

aparatów telefonicznych 
  1X    

13 

Czyszczenie czajników 

elektrycznych, kuchenek 

mikrofalowych oraz lodówek w 

pomieszczeniach kuchennych 

dla pracowników  

   X   

14 

Czyszczenie, mycie, odkażanie 

 i wytarcie do sucha urządzeń 

sanitarnych we wszystkich 

pomieszczeniach w których się 

znajdują. 

X      
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Numer Strefy: I 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są  pozbawione plam, luźnych zanieczyszczeń 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI 
codzien

nie 

w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

15 

Mycie ścian z glazury, luster  

i przegród w sanitariatach  

( kabiny WC itp.) 

X      

16 

Uzupełnianie wyposażenia 

sanitarno-higienicznego 

(toalety, pomieszczenia 

kuchenne, ) 

   X   

17 

Wymiana prześcieradeł 

papierowych i odkażanie pokoju 

wypoczynkowym dla kobiet 

   X   

18 Usuwanie pajęczyn    X   

19 

Mycie wszelkiego rodzaju 

przeszkleń (drzwi, balustrady  

przy schodach, gablot itp.) 

  2X    

20 

Usuwanie miejscowych 

zabrudzeń z wszelkiego rodzaju 

przeszkleń i okładzin ściennych 

wewnątrz budynku 

 ( łącznie z elementami 

naściennymi tj. tabliczkami, 

kontaktami i panelami dostępu) 

   X   

21 

Usuwanie małych zabrudzeń 

bieżących z wykładzin 

dywanowych i mebli 

tapicerowanych 

   X   

22 

Czyszczenie drzwi innych niż 

przeszklone oraz wszystkich  

klamek i ościeżnic 

   X   

23 

Pielęgnacja, podlewanie , 

odkurzanie roślin doniczkowych 

na korytarzach,  

i pomieszczeniach 

reprezentacyjnych , wspólnych i 

wyższej kadry zarządzającej 

(dotyczy roślin żywych i 

sztucznych ) 

   X   

Do strefy należą: 

▪ Pomieszczenia Dyrektorów Pionów i Biur, Doradców Zarządu 

▪ Sekretariaty w obrębie lokalizacji 

▪ Toalety i pomieszczenia w obrębie lokalizacji 

▪ Ciągi komunikacyjne w obrębie lokalizacji 

Pomiar poziomu prawidłowego wykonania usługi (ocena czystości): 

Ocena czystości w Strefie będzie polegała na zweryfikowaniu poziomu czystości zgodnie z powyższym 

opisem. 

Jeżeli w trakcie oceny czystości ww. powierzchni/elementu zostaną stwierdzone zabrudzenia, jakość 

wykonanych usług w tym zakresie zostanie oceniona negatywnie. 

Wymagana jakość utrzymania czystości zostanie osiągnięta, jeżeli wynik z przeprowadzonej oceny 

wyniesie 85 %. 
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Numer Strefy: II - biura 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są  pozbawione plam, luźnych zanieczyszczeń 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI codziennie 
w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

1 

Zamiatanie i mycie schodów, 

podłóg z gresu, terakoty i 

granitu w całym obiekcie 

X      

2 

Utrzymanie w czystości ścian 

wyłożonych granitem i 

panelami ściennymi (hall 

główny, ciągi komunikacyjne, 

windy ) 

  2X Lub X   

3 

Odkurzanie wykładzin 

dywanowych w całym 

obiekcie - holl 

X   X   

4 

Odkurzanie wykładzin 

dywanowych  w pozostałych 

pomieszczeniach 

 2X  X   

5 
Odkurzanie mebli 

tapicerowanych 
 1X     

6 

Usuwanie selekcjonowanych 

odpadów z koszy 

i wyrzucanie ich do 

wskazanych pojemników 

zbiorczych (odpady 

komunalne, makulatura, 

opakowania plastikowe, 

szklane i po napojach) 

X      

7 
Mycie koszy na odpady  

i wymiana w nich worków   
X   Lub X   

8 

Wycieranie kurzu z mebli 

biurowych i kuchennych do 

wysokości 2m (biurka, szafy , 

szafki, regały, kontenerki, 

lady  – wierzch, półki, fronty 

), krzeseł, foteli,kanap 

(łącznie z nogami), na mokro 

z użyciem odpowiednich do 

danej powierzchni preparatów 

X      

9 

Wycieranie kurzu z mebli , 

urządzeń biurowych i 

kuchennych powyżej 

wysokości 2m, (na mokro z 

użyciem odpowiednich do 

danej powierzchni preparatu) 

  1X    

10 

Wycieranie kurzu z 

parapetów i balustrad na 

klatkach schodowych 

 2X  Lub X   

11 

Wycieranie kurzu z 

kaloryferów, podokiennych, 

obudowanych modułów 

klimatyzacyjnych, ram 

obrazów, gablot itp. 

 1X  Lub X   
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Numer Strefy: II - biura 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są  pozbawione plam, luźnych zanieczyszczeń 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI codziennie 
w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

12 
Przecieranie i dezynfekcja 

aparatów telefonicznych 
  1X    

13 

Czyszczenie czajników 

elektrycznych, kuchenek 

mikrofalowych oraz lodówek 

w pomieszczeniach 

kuchennych. 

   X   

14 

Czyszczenie, mycie, 

odkażanie,  urządzeń 

sanitarnych we wszystkich 

pomieszczeniach w których 

się znajdują. 

X      

15 

Mycie ścian z glazury, luster  

i przegród w sanitariatach  

(kabiny prysznicowe, kabiny 

WC itp.) 

X      

16 

Uzupełnianie wyposażenia 

sanitarno-higienicznego 

(toalety, pomieszczenia 

kuchenne, ) 

   X   

17 

Wymiana prześcieradeł 

papierowych i odkażanie 

pokoju wypoczynkowym dla 

kobiet 

   X   

18 Usuwanie pajęczyn    X   

19 

Mycie wszelkiego rodzaju 

przeszkleń (drzwi, balustrady  

przy schodach, gablot itp.) 

  2X    

20 

Usuwanie miejscowych 

zabrudzeń z wszelkiego 

rodzaju przeszkleń i okładzin 

ściennych wewnątrz budynku 

 ( łącznie z elementami 

naściennymi tj. tabliczkami, 

kontaktami i panelami 

dostępu) 

   X   

21 

Usuwanie małych zabrudzeń 

bieżących z wykładzin 

dywanowych i mebli 

tapicerowanych 

   X   

22 

Czyszczenie drzwi innych niż 

przeszklone oraz wszystkich  

klamek i ościeżnic 

   X   

23 

Utrzymanie w czystości wejść 

do biurowca, podjazdu oraz 

przynależnych podziemnych 

miejsc parkingowych 

X    X   

24 
Opróżnianie i mycie 

popielniczek w palarniach 
X      
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Numer Strefy: II - biura 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są  pozbawione plam, luźnych zanieczyszczeń 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI codziennie 
w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

25 

Pielęgnacja, podlewanie , 

odkurzanie roślin 

doniczkowych na 

korytarzach,  

i pomieszczeniach 

reprezentacyjnych , 

wspólnych i wyższej kadry 

zarządzającej (dotyczy roślin 

żywych i sztucznych ) 

   X   

Do strefy należą: 

▪ Pomieszczenia Dyrektorów Pionów i Biur,  

▪ Sekretariaty w obrębie lokalizacji 

▪ Toalety i pomieszczenia w obrębie lokalizacji 

▪ Ciągi komunikacyjne w obrębie lokalizacji 

 

Pomiar poziomu prawidłowego wykonania usługi (ocena czystości): 

Ocena czystości w Strefie będzie polegała na zweryfikowaniu poziomu czystości zgodnie z powyższym 

opisem. 

Jeżeli w trakcie oceny czystości ww. powierzchni/elementu zostaną stwierdzone zabrudzenia, jakość 

wykonanych usług w tym zakresie zostanie oceniona negatywnie. 

Wymagana jakość utrzymania czystości zostanie osiągnięta, jeżeli wynik z przeprowadzonej oceny 

wyniesie 75 %. 

 

 

 

Numer Strefy: II – pomieszczenia socjalne 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są czyste wizualnie 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI 
codzienni

e 

w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 

UWAG

I 

        

1 

 Zamiatanie i mycie 

schodów i  podłóg z gresu, 

terakoty w całym obiekcie 

X      

2 

 Mycie ścian z glazury, 

luster  i przegród w 

sanitariatach 

(pomieszczenia sanitarne, 

 pokój wypoczynkowy dla 

 kobiet, kabiny 

prysznicowe, kabiny  

WC itp.) 

X   x   

3 

Czyszczenie, mycie, 

odkażanie i wytarcie do 

sucha urządzeń sanitarnych 

we wszystkich 

pomieszczeniach, w 

których się znajdują. 

X      

 
 Mycie ścian z glazury w 

korytarzach i łącznikach 
 1X     
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Numer Strefy: II – pomieszczenia socjalne 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są czyste wizualnie 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI 
codzienni

e 

w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 

UWAG

I 

        

4 

Opróżnianie koszy z 

odpadów i wyrzucanie ich 

do wskazanych 

pojemników zbiorczych 

(odpady komunalne, 

makulatura, opakowania 

plastikowe po napojach) 

X      

 

5 
Mycie koszy na odpady X   X   

 

6 

 

Wymiana worków w 

koszach na odpady 
X   X   

 

7 

Czyszczenie wszystkich 

drzwi oraz  klamek i 

ościeżnic 

 1X     

 

8 

 

Mycie wszelkiego rodzaju 

przeszkleń (drzwi, 

balustrady przy schodach 

itp.) 

 1X     

9 

 

 Usuwanie miejscowych  

 zabrudzeń z wszelkiego  

 rodzaju przeszkleń, 

okładzin ściennych 

wewnątrz budynku  

 i drzwi 

   X   

10 

 Przecieranie zewnątrz  

 na mokro przy użyciu 

 odpowiednich środków 

 czyszczących, szafek 

 ubraniowych i 

śniadaniowych (również na 

szafkach) 

 1X     

11 

 Dezynfekcja szafek 

ubraniowych i 

śniadaniowych 

   X   

 

12 

 

Usuwanie pajęczyn    X   

13 

Uzupełnianie brakujących 

 środków sanitarno -  

higienicznych ( papier 

toaletowy,  ręczniki 

papierowe, mydło, środki 

odkażająco – zapachowe 

do muszli klozetowych i 

samowyzwalaczy, gąbki, 

zmywaczki, płyn do 

naczyń itp. )  

   X   
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Numer Strefy: II – pomieszczenia socjalne 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są czyste wizualnie 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI 
codzienni

e 

w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 

UWAG

I 

        

14 
Opróżnianie i mycie 

popielniczek w palarniach 
x      

15 

Wymiana prześcieradeł 

papierowych i odkażanie 

pokoju wypoczynkowym 

dla kobiet 

   X   

Do strefy należą: 

▪ Sale szkoleniowo-wykładowe 

▪ Pokoje biurowe 

▪ Wejścia do budynku 

▪ Toalety w obrębie lokalizacji 

▪ Ciągi komunikacyjne  

▪ Schody  

▪ Windy  

▪ Pomieszczenia socjalne, szatnie 

Pomiar poziomu prawidłowego wykonania usługi (ocena czystości): 

Ocena czystości w Strefie będzie polegała na zweryfikowaniu poziomu czystości zgodnie z powyższym 

opisem. 

Jeżeli w trakcie oceny czystości ww. powierzchni/elementu zostaną stwierdzone zabrudzenia, jakość 

wykonanych usług w tym zakresie zostanie oceniona negatywnie. 

Wymagana jakość utrzymania czystości zostanie osiągnięta, jeżeli wynik z przeprowadzonej oceny wyniesie 

75 %. 

 

Numer Strefy: III 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są  czyste wizualnie 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI codziennie 
w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

1 

Zamiatanie i mycie schodów, 

podłóg z gresu, terakoty w 

całym obiekcie 

X      

2 

Utrzymanie w czystości ścian 

wraz z zabezpieczeniami  

korytarze ciągi 

komunikacyjne,  

  2X Lub X   

3 

Usuwanie selekcjonowanych 

odpadów z koszy 

i wyrzucanie ich do 

wskazanych pojemników 

zbiorczych (odpady 

komunalne, makulatura, 

opakowania plastikowe  

po napojach) 

X      

4 
Mycie koszy na odpady  

i wymiana w nich worków   
X   Lub X   

5 

Wycieranie kurzu z 

parapetów i balustrad na 

klatkach schodowych 

 2X  Lub X   
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Numer Strefy: III 

Wymagania: Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są  czyste wizualnie 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI codziennie 
w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

6 

Wycieranie kurzu z 

kaloryferów, podokiennych, 

obudowanych modułów 

klimatyzacyjnych. 

 1X  Lub X   

7 
Przecieranie i dezynfekcja 

aparatów telefonicznych 
  1X Lub X   

8 

Czyszczenie, mycie, 

odkażanie urządzeń 

sanitarnych we wszystkich 

pomieszczeniach w których 

się znajdują. 

X      

9 

Mycie ścian z glazury, luster  

i przegród w sanitariatach 

oraz  kabin WC  

X      

10 Usuwanie pajęczyn    X   

11 

Czyszczenie drzwi innych niż 

przeszklone oraz wszystkich  

klamek i ościeżnic 

   X   

Do strefy należą: 

▪ Ciągi komunikacyjne na poziomie -1, -2  

▪ Pomieszczenia gospodarcze w obrębie lokalizacji 

Pomiar poziomu prawidłowego wykonania usługi (ocena czystości): 

Ocena czystości w Strefie będzie polegała na zweryfikowaniu poziomu czystości zgodnie z powyższym 

opisem. 

Jeżeli w trakcie oceny czystości ww. powierzchni/elementu zostaną stwierdzone zabrudzenia, jakość 

wykonanych usług w tym zakresie zostanie oceniona negatywnie. 

Wymagana jakość utrzymania czystości zostanie osiągnięta, jeżeli wynik z przeprowadzonej oceny 

wyniesie 70 %. 

 

 

 

Numer Strefy: IV 

Wymagania:  Teren jest czysty wizualnie 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI 
codzienni

e 

w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

1 Zamiatanie całego terenu X      

2 

Pielęgnacja posadzonych 

roślin i porządkowanie 

trawników (grabienie, 

koszenie, nawożenie)  

   X   

3 

Odśnieżanie całego 

terenu i posypanie 

piaskiem lub chlorkiem  

X   Lub X  
W okresie 

zimowym 

4 

 

Usuwanie skutków 

zjawisk 

atmosferycznych 

opadów, gołoledzi, 

ślizgawicy, lodowicy, 

X   Lub X  
W okresie 

zimowym 
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Numer Strefy: IV 

Wymagania:  Teren jest czysty wizualnie 

Szczegółowy opis: 

L.p. CZYNNOŚCI 
codzienni

e 

w 

tygodniu 

w 

miesiącu 

w miarę 

potrzeby 

za 

dopłatą 
UWAGI 

śliskości śniegowej  

i pośniegowej 

5 

Utrzymanie w czystości 

wejść do budynków, 

podjazdu oraz 

przynależnych 

podziemnych miejsc 

parkingowych w tym  

garaż – ul. Wójtowska) 

x   x   

6 

Opróżnianie i mycie 

popielniczek w 

palarniach 

x      

Do strefy należą: 

▪ Ciągi komunikacyjne pieszo jezdne 

▪ Tereny zielone  

 

Pomiar poziomu prawidłowego wykonania usługi (ocena czystości): 

Ocena czystości w Strefie będzie polegała na zweryfikowaniu poziomu czystości zgodnie z powyższym 

opisem. 

Jeżeli w trakcie oceny czystości ww. powierzchni/elementu zostaną stwierdzone zabrudzenia, jakość 

wykonanych usług w tym zakresie zostanie oceniona negatywnie. 

Wymagana jakość utrzymania czystości zostanie osiągnięta, jeżeli wynik z przeprowadzonej oceny wyniesie 

70 %. 

 

 

VI. ZADANIA SERWISU POPOŁUDNIOWEGO  

1. Osoba/osoby dyżurujące w ramach serwisu popołudniowego może/gą w tym czasie być 

obciążana/e wykonywaniem sprzątania określonych rejonów w ramach zastępstw przy czym nie 

mogą wykonywać innych prac zleconych na podstawie dodatkowych zleceń Zamawiającego. 

2. Czas reakcji nie może być dłuższy niż 10 minut.  

3. Do zadań serwisu należy w szczególności wykonywanie następujących czynności: 

3.1. bieżące, stosownie do potrzeb czyszczenie ciągów komunikacyjnych i wejść do budynków- 

zmywanie , usuwanie bieżących zabrudzeń zwłaszcza  podczas opadów atmosferycznych, 

3.2. utrzymywanie czystości w windach, 

3.3. opróżnianie worków w niszczarkach znajdujących się na ciągach komunikacyjnych oraz 

w pokojach biurowych, 

3.4. utrzymywanie w ciągłej czystości szyb w drzwiach wejściowych do budynków, holu 

głównym i innych przegród  szklanych, 

3.5. uzupełnianie środków higienicznych w łazienkach oraz bieżące sprawdzanie 

i utrzymywanie czystości w sanitariatach i ogólnodostępnych pomieszczeniach socjalnych 

(kuchenkach), 

3.6. inne prace awaryjne zgłaszane przez użytkowników lub zlecane przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Wszystkie osoby z serwisu popołudniowego są obowiązane do posiadania podczas dyżurów 

telefonów przenośnych. 
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VII. OPIS ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY, WYKŁADANYCH 

W ŁAZIENKACH I/LUB ANEKSACH KUCHENNYCH 

1. Mydło toaletowe w płynie antybakteryjne - o konsystencji żelu lub kremu: 

1.1. białe lub perłowe, 

1.2. zawierające glicerynę lub inny składnik nawilżający i natłuszczający skórę rąk, 

1.3. współczynnik pH 5,5 – 7. 

2. Ręczniki papierowe jednorazowe: 

2.1. minimum dwuwarstwowe, 

2.2. celulozowe, białe jednobarwne gładkie lub z tłoczeniami lub z tłoczeniami, 

2.3. składany w systemie gwarantującym bezproblemowe pobieranie każdorazowo jednego 

listka, 

2.4. pojemniki na ręczniki są dostosowane dla ręczników o wymiarach listka ręcznika 

złożonego: 210 x 105 mm. 

3. Papier toaletowy standard ( małe rolki): 

3.1. dwuwarstwowy ,biały, perforowany, 

3.2. celulozowy, 

3.3. szerokość papieru : min. 90 mm max. 100mm, 

3.4. średnica wewnętrznej tulei 38mm, 

3.5. średnica rolki papieru : min. 110 mm max. 130 mm, 

4. Papier toaletowy JUMBO I: 

4.1. dwuwarstwowy, biały, perforowany, 

4.2. celulozowy, 

4.3. średnica wewnętrznej tulei min. 55 mm,- średnica rolki papieru : max. 190 mm, 

4.4. szerokość papieru min. 90mm max. 100 mm. 

5. Środki zapachowe: 

5.1. wykładane w wybranych łazienkach, 

5.2. wydzielające delikatny, subtelny zapach, 

5.3. naścienne w aerozolu, 

5.4. nablatowe. 

6. Środki dezynfekujące typu: 

6.1. Domestos, Tytan, - równoważne środki dobrej jakości, 

6.2. kostki zapachowe wc (koszyczki) np.: Domestos, Bref, 

6.3. kostki do pisuarów – dobrej jakości, 

6.4. środki do mycia i czyszczenia armatury sanitarnej np. Cif łazienka (spray), 

6.5. Cilit żel (płyn do kamienia i rdzy), Cif mleczko do czyszczenia, 

6.6. środki dezynfekujące na bazie alkoholu stężenie > 70% (dopuszczane do stosowania 

w Polsce). 

7. Środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli (drewno, płyt laminowanych i fornirowanych): 

7.1. Pronto (spray), 

7.2. Pronto (mleczko). 

8. Środki do mycia szyb i luster: 

8.1. Clin płyn do szyb (rozpylacz), 

8.2. Ajax płyn do szyb (rozpylacz). 

9. Środki do mycia i czyszczenia podłóg typu (PCV, linoleum, drewno, terakota, posadzki 

żywicowe, gres): 

9.1. Ajax płyn do mycia podłóg, 

9.2. Cif Płyn do mycia podłóg, 

9.3. Sidolux do mycia podłóg, 

9.4. Pronto do mycia podłóg, 
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9.5. profesjonalne środki do mycia podłóg. 

10. Środki do mycia i czyszczenia urządzeń biurowych tj. (fax, drukarka, komputer, 

niszczarka, itp.): 

10.1. profesjonalne środki do mycia i pielęgnacji np. (pianki, chusteczki). 

11. Środki czystości z przeznaczeniem do mycia stali nierdzewnej (windy, balustrady, itp.): 

11.1. profesjonalne środki do mycia i konserwacji, 

11.2. Płyn do czyszczenia stali nierdzewnej Stal Clean. 

12. Płyn do mycia naczyń: 

12.1. Ludwik, 

12.2. Pur. 

13. Sprzęt ręczny - profesjonalne środki czystości (ściereczki, szczotki, zmiotki,  pady, czyściki, 

gąbki, packi, zbieraki, skrobaki, ścierki z mikrowłókien, kije i kije teleskopowe, wiadra, mopy 

i stelaże, wkłady, rękawice gumowe) 

14. Sprzęt - maszyny sprzątające: 

14.1. odkurzacz do zbierania wody i zanieczyszczeń płynnych, 

14.2. odkurzacz piorący ( pranie i odplamianie wykładzin), 

14.3. odkurzacze przemysłowe, 

14.4. maszyna szorująco – myjąca, 

14.5. maszyna szorująco – polerująca, 

14.6. wózki serwisowe 2-wiadrowe z półkami na materiały i środki czyszczące, z workami do 

zbierania odpadów, 

14.7. zamiatarka przemysłowa do czyszczenia terenu zewnętrznego. 

 

Zamawiający wymaga posiadania atestów i certyfikatów na wyżej wymienione maszyny. Zamawiający 

wymaga od wykonawcy tylko profesjonalnych środków czystości o wysokiej jakości 

 

Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową listę sprzętu, 

środków czystości oraz artykułów higienicznych, które będzie stosował w trakcie realizacji niniejszej 

umowy, przed jej zawarciem wymagana jest ich akceptacja przez Zamawiającego. 

 

VIII. OPIS WORKÓW FOLIOWYCH STOSOWANYCH U ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Worki stosowane w niszczarkach dokumentów: 

1.1. 160 litrów, 

1.2. 120 litrów, 

1.3. 60 litrów. 

2. Worki foliowe stosowane w koszach na śmieci w pomieszczeniach biurowych: 

2.1. 60 litrów, 

2.2. 30 litrów. 

3. Worki foliowe stosowane w sanitariatach: 

3.1. 20 litrów, 

3.2. 60 litrów, 

3.3. 120 litrów. 

4. Worki foliowe stosowane przy segregacji odpadów: 

4.1. 35 litrów, 

4.2. 60 litrów, 

4.3. 120 litrów. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych rozmiarów i kolorów worków (do segregacji 

odpadów) w trakcie realizacji umowy, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  
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IX. OPIS UTRZYMANIA PORZĄDKU NA TERENIE ZEWNĘTRZNYCH POSESJI 

1. Utrzymanie bieżącego porządku na terenie dziedzińców poszczególnych obiektów oraz 

chodników przynależnych do tych obiektów wraz z ich odśnieżaniem w okresie zimowym, 

obejmować będzie następujący zakres czynności: 

1.1. zamiatanie posesji wraz z bieżącym opróżnianiem koszy usytuowanych w pobliżu 

budynków, 

1.2. usuwanie zalegających śmieci, liści itp., 

1.3. odśnieżanie posesji w okresie zimowym wraz z: 

1.3.1. zabezpieczeniem tych powierzchni przed zlodowaceniem (śliskością) poprzez 

stosowanie chlorku wapnia, mieszanki piasku z solą lub innych dopuszczonych 

środków, 

1.3.2. usuwaniem nagromadzonych zwałów śniegu, 

1.3.3. podstawienie odpowiedniej ilości  pojemników na środek służący do zwalczania 

śliskości w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym,  wraz z bieżącym 

uzupełnianiem  

w pojemnikach, 

2. Czynności wymienione w ust. 1 Wykonawca realizować będzie w dni robocze w godzinach 

ustalonych indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych obiektów, zaś w okresie zimowym 

w ramach potrzeb w również w dni wolne od pracy sobotę, niedzielę i święta. W przypadku 

wystąpienia w danym dniu ponownych opadów śniegu, gołoledzi lub innych zjawisk 

atmosferycznych, względnie na skutek celowych działań osób trzecich Wykonawca powinien 

zapewnić ponowną realizację przedmiotowych czynności nie później niż po jednej godzinie od 

chwili powstania takich uwarunkowań - zobowiązany  będzie On na bieżąco analizować warunki 

atmosferyczne celem dodatkowego świadczenia swoich usług, alternatywnym źródłem wiedzy o 

potrzebie ich podjęcia może być zgłoszenie tego faktu przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego lub ochronę poszczególnych obiektów. 

3. W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania możliwości wjazdu na 

teren poszczególnych posesji Zamawiającego oraz korzystania z tych powierzchni poprzez ich 

systematyczne odśnieżanie, posypywanie mieszanką piasku z dopuszczonymi środkami. 

4. Wykonawca świadczyć będzie usługi na terenach poszczególnych obiektów, zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

4.1. obiekt Sanguszki 1, 

4.2. obiekt Wójtowska, 

4.3. obiekt Rybaki 35, 

4.4. obiekt Rodziny Hiszpańskich 6, 

4.5. obiekt Karczunkowska 30, 

4.6. obiekt Al. Niepodległości 146. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do czuwania w pełnej gotowości w celu podjęcia prac 

wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia. Poza osobami w skazanymi do współpracy 

w umowie alternatywnym źródłem wiedzy o potrzebie interwencji Wykonawcy na terenie 

zewnętrznych posesji może być ochrona danego obiektu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy w sposób fachowy, sprawny 

i rzetelny. 

7. Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania zalegającego 

piasku, pozamiatania posesji i zabrania pojemników z piaskiem oraz ponownego ich dostarczenia 

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu zimowego. 
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8. Na terenie określonych obiektów Wykonawca zobowiązany będzie również do bieżącego 

utrzymania terenów zielonych (koszenia i zgrabiania trawników, polewania i pielęgnacji zieleni 

według szczegółowych zaleceń Zamawiającego). 
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Załącznik nr 3 - Zakres dodatkowych usług utrzymania czystości i porządku. 

 

ZAKRES DODATKOWYCH USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

 

1. świadczenie dodatkowych usług (w dni powszednie) – cena netto 1 roboczogodziny, 

2. świadczenie dodatkowych usług (w dni wolne od pracy, niedziele i święta) – cena netto 1 

roboczogodziny, 

3. mycie okien (szyb wraz z futrynami) mycie jednostronne -  cena netto1 m2, 

4. pranie wykładzin - cena netto 1 m2 , 

5. czyszczenie i nakładania powłok polimerowych – cena netto 1 m2, 

6. wykładanie i bieżące utrzymanie mat wejściowych - cena netto 1 m2, 

7. odśnieżanie dachu - cena netto 1 m2, 

8. usuwanie nawisów śniegu / lodu z rynien poziomych – cena netto 1 mb, 

9. drobne prace konserwacyjne - cena netto 1 roboczogodziny, 

10. pranie krzeseł i foteli – cena netto za szt.. 
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Załącznik nr 4 - Zlecenie wykonania usługi dodatkowej. 

 

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI DODATKOWEJ 

 

nr ............. z dnia ....... .......................20…. r. 

 

w ramach umowy nr …………………  

 

1. Miejsce wykonania usługi: 

…………………………………………..……………………………………….. 

 

2. Termin wykonania usługi (data/godzina) 

…………………………………………..……………………………………….. 

 

3. Zakres i ilość usług: 

…………………………………………..……………………………………….. 

  

4. Płatność za usługę nastąpi wg zasad określonych w § 8 umowy. 

 

5. Inne informacje : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

      

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

podpis i stempel imienny osoby/osób upoważnionych 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI  

 

1. Usługę wykonano (podać datę/godzinę* wykonania usługi)  

…...……………………………………… 

 

2. Zakres/ilość wykonanej usługi 

…………………………..…………….……………….…………………. 

 

3. Usługa została wykonana prawidłowo*/nieprawidłowo* 

 

4.  Uwagi do wykonanej usługi  

…………………..……………………………………..………………. 

 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę wynosi ………. zł/netto + należny podatek VAT, 

(słownie złotych: …..………………………………………………………………….…… zł/netto). 

 

ze strony Wykonawcy      ze strony Zamawiającego  

………………………………….   ……………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 - Protokół z kontroli.  

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR ……./20….. 

 

1. Czas kontroli:   

a. data …………………………  

b. godzina: …………………………… 

 

2. Miejsce kontroli:   

1) ………………………… 

 

 

3. Ocena kontrolowanych Usług: 

…………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………  

 

4. Termin usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu Usług*:  

1) data ……………………… 

2) godzina: ………………… 

 

5. Skutki kontroli:   

1) brak* 

2) pouczenie: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….*, 

3) kara zgodnie z postanowieniem § … ust …. pkt….*  

 

6. Osoba kontrolująca w imieniu Zamawiającego:  

1) Imię i nazwisko ………………………………. 

2) Czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna ……………………………. 
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Załącznik nr 6 - Protokół odbioru usług. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG 

do umowy nr ………………………. z dnia ……………….. 20… 

 

 

W dniu ……………………...., działając zgodnie z § 2 ust. 18 umowy, dokonano odbioru usług 

wykonanych w miesiącu ………………. 20.… r., których zakres został określony w § 1 ust. 1 i 3 umowy  

 

Ocena wykonanych usług: ………………………………………….……………………………….. 

……..…………………………………………………………………………………….………………. 

………..…………………………………………………………………………………………………. 

 

Niniejszy protokół stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury zgodnie  

z § 8 ust. 2 pkt 1 umowy. 

00-919 Warszawa 

 

ze strony Wykonawcy       ze strony Zamawiającego  

 

………………………………….   ………………………………………….. 

  



„Propozycja umowy wersja z dnia 24.07.2020 r.”  

 

51 z 53  

Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

 

WYKAZ OSÓB, 

 KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Seria 

i numer 

dokumentu 

tożsamości 

Rejon, który zostanie 

powierzony w ramach 

nominalnej obsługi 

zaświadczenie o 

niekaralności 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      
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39.      

40.      

OSOBY REZERWOWE 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy usług 

w celu wykonania zamówienia. 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, 

DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Lp. 

Nazwa  

narządzi, wyposażenia zakładu 

i urządzeń technicznych 

(środków pracy) 

Ilość 
Podstawa  

do dysponowania  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

 


