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sygnatura: ZP-068/2017                                                    Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

 
U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 

 
 
 
W dniu ………………….……… w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………..……………………………………….……………………………….., 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………………………….…………………..….,  
reprezentowanym  przez : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego 
w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 
1579) zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa o następującej  treści: 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego 

Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa 17 w Toruniu, zwanego dalej „UCS”, w 2018 roku.  

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, na który składają się załączniki 
do umowy o których mowa w § 9 ust. 4 pkt. 1-7 umowy. 

 
§ 2 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 
Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

 
§ 3  

KONTROLA 
 

1. Zamawiający będzie kontrolować stan czystości, a także sposób realizacji przedmiotu umowy w aspekcie 
jego zgodności z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami prawa, w szczególności przepisami 
sanitarnymi. Kontrola będzie dokonywana w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Uwagi będą 
odnotowywane w zeszycie czystości obiektu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je 
nienależycie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu odpowiedni termin na wykonanie zobowiązań zgodnie 
z umową. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przystąpi do 
wykonywania zobowiązań umownych albo nadal wykonuje je nienależycie, Zamawiający jest uprawniony 
do powierzenia ich wykonania w drodze wykonania zastępczego przez osobę trzecią, na ryzyko i koszt 
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Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w 
tym roszczenia z tytułu kar umownych. 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: ................. (słownie: 

.................) złotych netto. 

2. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy w danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie płatne z dołu, w kwocie stanowiącej sumę iloczynów:  

1) iloczynu stawki dziennej netto za sprzątanie części sportowej „mokrej” i liczby dni faktycznego 
świadczenia w danym miesiącu usługi sprzątania części sportowej „mokrej”,   

2) iloczynu stawki dziennej netto za sprzątanie części sportowej „suchej” i liczby dni faktycznego 
świadczenia w danym miesiącu usługi sprzątania części sportowej „suchej”, 

3) iloczynu stawki dziennej netto za sprzątanie części administracyjnej i liczby dni faktycznego świadczenia 
w danym miesiącu usługi sprzątania części administracyjnej. 

3. Stawki dzienne netto zostały wskazane w ofercie, stanowiącej załącznik o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 8 
niniejszej umowy i nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Do kwoty wynagrodzenia netto Wykonawca naliczy należny podatek od towarów i usług według stawki 
obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy wyłącznie za 
okres ich faktycznego świadczenia w poszczególnych częściach UCS. Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie za świadczenie usług w wydzielonej części obiektu UCS w okresie jej zamknięcia. Z tego 
tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, kosztami zakupu środków chemicznych, materiałów 
sanitarnych i innych materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy.  

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 
przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięcznie, z dołu. 

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości: 

1) 20% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 
nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy;  
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2) 0,5% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, osobno za każdy 
dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i za każdą nienależycie 
wykonaną czynność - w przypadku stwierdzenia nieterminowego lub nienależytego wykonania 
którejkolwiek z czynności wchodzącej w skład przedmiotu umowy, 

3) za niedopełnienie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 
2 000 zł za każdy przypadek. 

2. Naliczenie kary umownej nie zwalnia  Wykonawcy z obowiązku bezzwłocznego poprawienia reklamowanej 
czynności, bez dodatkowej zapłaty. 

3. Zamawiający będzie przekazywał reklamacje telefonicznie i potwierdzał je faksem lub za pomocą poczty 
elektronicznej, natomiast Wykonawca będzie niezwłocznie potwierdzał fakt otrzymania reklamacji również 
faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Kary nałożone na Zamawiającego przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów BHP, 
sanitarnych i innych w zakresie usług objętych umową obciążają Wykonawcę, jeśli pozostają one w 
normalnym związku przyczynowym z działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, względnie osób, za które 
on ponosi odpowiedzialność. 

5. Strony ustalają, że kary umowne, a także kary, o których mowa w ust. 4, mogą być potrącone przez 
Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku 
niewystawienia faktury, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę noty obciążeniowej. 

6. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 7  

ODSTĄPIENIE 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Oprócz okoliczności, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 
daty wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań wynikających z 
umowy lub wykonuje je nienależycie, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przepisów 
sanitarnych. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kary umownej i 
odszkodowania.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.  

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

 
§ 8  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji przedmiotu umowy polisy ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi objętej niniejszą 
umową, wystawionej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy, 
00/100). 

2. Opłaconą polisę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawia Zamawiającemu z chwilą podpisania 
niniejszej umowy. 
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3. Jeżeli przed zakończeniem obowiązywania umowy polisa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
wygaśnie, Wykonawca odnowi ją i przedłoży Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi polisy, o której mowa wyżej - w terminie określonym w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a 
koszty, jakie poniósł opłacając składkę ubezpieczeniową, może potrącić z płatności należnych Wykonawcy 
lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu przedmiotu umowy. O wszelkich zmianach osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu 
umowy Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Osobami upoważnionymi do koordynacji całości spraw związanych z przedmiotem umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego – … ,  tel. … , adres poczty elektronicznej … , 

2) po stronie Wykonawcy – … ,  tel. … , adres poczty elektronicznej … . 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy i 
nie stanowi zmiany treści umowy. 

4. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia, 

2) załącznik nr 2 do umowy - wykaz pomieszczeń i wyposażenia oraz zakres wykonywanych czynności w 
UCS UMK 

3) załącznik nr 3 do umowy – lista wymaganego sprzętu sprzątającego, 

4) załącznik nr 4 do umowy  - wykaz czynności porządkowych wewnątrz pomieszczeń, 

5) załącznik nr 5 do umowy - instrukcja konserwacji, utrzymywania i pielęgnacji sportowych podłóg  

z nawierzchniami drewnianymi, 

6) załącznik nr 6 do umowy - obsługa techniczna i pielęgnacja łaźni parowej, 

7) załącznik nr 7 do umowy – skrócony plan higieny, 

8) załącznik nr 8 do umowy - oferta Wykonawcy z dnia … . 

5. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w 
szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

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

             Zamawiający        Wykonawca           

 

 

 


