
 

 

 

 

PAO/X/MS/3/2017 

Warszawa, 12 grudnia 2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Zamawiający), z siedzibą przy ul. Ogrodowej 28/30, 
00-896 Warszawa informuje, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) prowadzi postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych 
w nowej siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przy ul. Polnej 40 w Warszawie.  

 

W przypadku zainteresowania zapraszamy do złożenia oferty. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń 
biurowych w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przy ul. Polnej 40 
w Warszawie.  

 

Kod i nazwa zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

90919200-4 Usługi sprzątania biur 

90911300-9 Usługi czyszczenia okien 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe. Zakres 
zamówienia uzupełniającego - nie więcej niż 50% wartości umowy zamówienia 
podstawowego (wartość liczona będzie netto, tj. bez podatku od towaru i usług VAT). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do zapytania.  

 

II. TERMIN REALIZACJI 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy przez 
okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 01 lutego 2018 r. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje wymagań w 
tym punkcie; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. świadczył, 
zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie 
wykonuje (tj. świadczy, realizuje) co najmniej dwie usługi trwające nie krócej niż 12 miesięcy, 
polegające na utrzymaniu czystości powierzchni biurowej nie mniejszej niż 1 000 m2; 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym punkcie.  

 
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia 
na podstawie: oświadczenia wykonawcy dot. spełniania warunków z zapytaniu, wykazu 
wykonanych usług (Załącznik nr 2). 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

1) oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 
2) wykazu wykonanych usług (Załącznik nr 2) oraz załączonych dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy (jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest 
podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia); w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godziny 14:00. 

4. Oferty w języku polskim należy składać drogą mailową, w formie wypełnionego formularza 
ofertowego na adres: zamowienia@nawa.gov.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Zamawiający), przy ul. Ogrodowej 28/30 
w Warszawie. Oferta składana w wersji papierowej musi być wyraźnie opisana: Na 
kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu wykonawcy, adres e-mail 
b) OFERTA – „na usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych 

w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przy ul. Polnej 40 
w Warszawie”. 

c) Nie otwierać do dnia 21 grudnia 2017 r. do godziny 14:00. 

5. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 

6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do: 

1) skontaktowania się z Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert; 
2) jednokrotnego wezwania Wykonawców, (tylko w zakresie potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu) do złożenia dokumentów w wyznaczonym 
terminie, którzy: 
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a)  w określonym terminie nie złożyli wymaganej przez zamawiającego wykazu 
wykonanych usług wraz z dowodami lub złożone ww. dokumenty 
i oświadczenia zawierają błędy;  

b) nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia w zakresie 
przedmiotu zamówienia oraz terminów realizacji zgodnie z potrzebami Zamawiającego (np. 
zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego zakresu). Negocjacje będą prowadzone z 
wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę. Możliwość negocjacji złożonych ofert jest 
przywilejem Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję o ich zastosowaniu lub nie po 
etapie składania ofert. Wykonawca nie może mieć roszczeń do Zamawiającego z tytułu nie 
wszczęcia negocjacji. 

8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
(w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 
inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca 
się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

9. Sposób kalkulacji ceny przez Wykonawcę:  
1. Cena musi być wyrażona w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 
wynikające z obowiązujących przepisów. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

V. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące 
kryteria:  

cena – 100 % 

 



Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach 
(1% = 1 pkt). 

 

2. Ocena końcowa: 

1) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli 
trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych 
punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę 
przyznanych punktów w dół); 

2) za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 
liczbę punktów; 

3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert;  

4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zawarte 
już w złożonych ofertach. 

3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

 

VI. WYNIK POSTĘPOWANIA 
 

1. Informacja o wyniku postępowania lub jego unieważnieniu zostanie przesłana do wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze 
umowę o udzielenie zamówienia publicznego na wzorze przygotowanym przez 
Zamawiającego.  

 

VII. INNE INFORMACJE 
 

1. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku 
z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wystąpienia do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.  

4. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację 
publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). 

5. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Maciej Szreder  

e-mail: zamowienia@nawa.gov.pl  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do: 

1) odstąpienia od realizacji zamówienia; 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia. 

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
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1. formularz ofertowy (wzór); 

2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

3. istotne postanowienia umowy.  

 

SPORZĄDZIŁ:              ZATWIERDZIŁ: 

  

              Podpis, data                 Podpis, data 

 

  



Załącznik nr 1  

Formularz ofertowy  

 

Wykonawca   

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

w zależności od podmiotu:  

numer KRS/CEiDG 

 

(imię, nazwisko, podstawa 
do reprezentacji) 

 

NIP/REGON  

telefon   

fax  

e-mail  

osoba do kontaktów 
z Zamawiającym 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

ul. Ogrodowa 28/30  

00-896 Warszawa  

 

OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania i utrzymania w czystości 
pomieszczeń biurowych w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przy ul. Polnej 40 
w Warszawie, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
określonymi w zapytaniu ofertowym: 

 

Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia w postaci: 

Cena całkowitą brutto: ......................................................................................................................................................... zł*  
(słownie złotych:  ..................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................... ) 

Cena łączna z podatkiem VAT. 

 Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty, nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez 
Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT, i ewentualnych upustów. 

 

Wyceny usług dodatkowych (ceny jednostkowe)  

L.p. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) 
Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa brutto  

A B C D E 

1 Mycie okien 1 m2  

2 Pranie wykładziny  1 m2  



3 Serwis dzienny  1 osoba 1 miesiąc   

 

 

1. Termin związania złożoną ofertą to 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oświadczamy, 
że: zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz zdobyliśmy wszelkie 
informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty; 

2. Do dokumentów dotyczących postępowania nie wnosimy żadnych zastrzeżeń; 
3. Gwarantujemy niezmienność ceny oferowanych usług przez cały okres obowiązywania 

umowy z zastrzeżeniem postanowień Istotnych Postanowień Umowy.  

 

 

 

 

……………….…… dn. .........................  

 

 

 

 

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

Podpis (i pieczątka) osoby uprawnionej  
do reprezentowania wykonawcy 



Załącznik nr 2 

Wykaz wykonanych usług 

 

Składający ofertę: 

Wykonawca  

(pełna nazwa albo imię i nazwisko)   
 

Siedziba/miejsce zamieszkania i 
adres, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności 
Wykonawcy 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy 
wpisywać dane dotyczące wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

ul. Ogrodowa 28/30  

00-896 Warszawa 

 

Dotyczy: zamówienia pn.: na usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych 
w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przy ul. Polnej 40 w Warszawie 

 

Wykaz usług wykonanych  

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych należycie wykonuje (tj. świadczy, realizuje) co najmniej dwie usługi trwające nie krócej 
niż 12 miesięcy, polegające na utrzymaniu czystości powierzchni biurowej nie mniejszej niż 1 000 
m2 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie 

1.  

Nazwa zamówienia oraz krótki opis przedmiotu 
zamówienia   

 

 

 

Wartość zamówienia brutto (rocznie) 
 

…………………………………… zł rocznie 

Data wykonania usługi 

(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia 
wskazanej usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 

(dzień/miesiąc/rok) 

Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie 
usługi) 

 

 

 

 (nazwa i adres) 

Dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wyżej wymienionej usługi 

 

Nr strony oferty – …………………..………………………. 



Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie 

2.  

Nazwa zamówienia oraz krótki opis przedmiotu 
zamówienia   

 

 

 

 

Wartość zamówienia brutto (rocznie) 
 

…………………………………… zł rocznie 

Data wykonania usługi 

(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia 
wskazanej usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 

(dzień/miesiąc/rok) 

Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie 
usługi) 

 

 

 (nazwa i adres) 

Dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wyżej wymienionej usługi 

 

Nr strony oferty – …………………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .......................  .............................................................................  

 Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

UWAGA 

- w przypadku gdy przedmiotem wykazanej usługi nie był wyłącznie wyżej podany zakres, należy go wyodrębnić, 

- świadczeń okresowych lub ciągłych niezakończonych – należy wykazać realizację usługi w zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego, 

- do wykazu należy załączyć dowody dotyczące wskazanych usług, określające, czy usługi te zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, 

- dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane, bądź 
oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów (jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest do podania przyczyn 
braku możliwości uzyskania poświadczenia), 

w przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, wystawiony po 
zakończeniu realizacji usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której mowa 
powyżej, poprzez załączenie do oferty referencji dotyczących niezakończonych usług, 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

  



Załącznik nr 3  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu 
w czystości pomieszczeń biurowych w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
przy ul. Polnej 40. . 

2. Całkowita powierzchnia wewnętrzna przeznaczona do sprzątania wynosi 1 139,88 m2, 

w tym: 

1) ciągi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe) – 258,34 m2, w tym 45,92 m2 stanowią 
posadzki kamienne na klatkach schodowych; 

2) 35 pokoi biurowych i gabinetów, pokoju ksero i recepcji na 2 piętrze o łącznej powierzchni 
656,11 m2; 

3) 5 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 59,48 m2  

4) 6 sanitariatów o łącznej powierzchni 79,45 m2; 

5) 5 jadalni i kącików kawowych o łącznej powierzchni 51,11 m2; 

6) 35,39 m2 – recepcja na parterze  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości świadczonych usług, określonej 
w m2/godz./szt. (w zależności od rodzaju usług), w granicach 30%, po wcześniejszym 
powiadomieniu Wykonawcy (bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na 
rzecz Wykonawcy). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia wszystkich osób bezpośrednio 
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia na podstawie stosunku pracy. Osoby te 
posiadają odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia o ile są wymagane.  

5. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczy osoby, które nie figurują 
w Krajowym Rejestrze Karnym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania sposobu prowadzenia prac w obiekcie do 
specyfiki jego funkcjonowania, a w szczególności do godzin pracy pracowników 
w pomieszczeniach biurowych. 

7. Narzędzia, urządzenia techniczne, środki czystości do wykonywania usługi zapewnia 
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia powyższych środków w ilościach niezbędnych do wykonania zamówienia. 

8. Stosowane środki chemiczne, środki do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji, środki 
ochrony roślin, nawozy muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania i obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Muszą być odpowiednie do 
konkretnego rodzaju sprzątanej powierzchni (nie mogą być uniwersalne) i stosowane przed 
upływem terminu przydatności do użycia określonej przez producenta oraz zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania podręcznymi narzędziami do realizacji prac. 

10. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia techniczne stosowane do realizacji 
zamówienia były sprawne, bezpieczne, nienoszące oznak dużego zużycia, ciche (nowej 
generacji). 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich używanych środków do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz stanu technicznego użytkowanych urządzeń. 

12. Zamawiający – w trakcie trwania umowy – zastrzega sobie prawo do żądania zmiany 
używanych do sprzątania środków czystości w przypadku stwierdzenia, iż środki te są złej 



jakości i nie nadają się do stosowania na sprzątanych powierzchniach (czyszczenie środkami 
nie przynosi żądanych efektów). 

13. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości mobilnych zestawów do sprzątania, 
mopów, szczotek, odkurzaczy i innych akcesoriów (nie mogą nosić oznak całkowitego 
zużycia). 

14. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia, bez obowiązku powiadamiania przedstawiciela 
Wykonawcy, w dowolnym czasie kontroli jakości wykonywania usług, na okoliczność której 
zostanie sporządzona notatka służbowa (protokół). 

15. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia w dowolnym czasie z udziałem przedstawiciela 
Wykonawcy kontroli jakości wykonywania usług, na okoliczność której zostanie sporządzony 
protokół kontroli podpisany przez osoby w niej uczestniczące. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od przedstawiciela Zamawiającego 
potwierdzenia wykonania usług na koniec okresu rozliczeniowego w formie pisemnej 
określonej w załączniku A do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – protokół 
odbioru usług. 

17. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy pomieszczenia socjalno-gospodarcze 
niezbędne do realizacji zamówienia. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku oraz właściwych warunków 
sanitarno-higienicznych w udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeniach 
socjalnych i gospodarczych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 
kontroli czystości tych pomieszczeń. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa za osoby przebywające na 
urlopach, zwolnieniach bądź niemogących świadczyć usług z innych przyczyn. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości niedoboru obsady personelu, a co za tym idzie – obniżenia jakości 
wykonywania usługi. 

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu liczebnego 
personelu zapewnionego przez Wykonawcę. 

21. Zamawiający wyznaczy pracownika do stałego kontaktu z Wykonawcą. Pracownik ten będzie 
zgłaszał Wykonawcy wszelkie uwagi związane z niedociągnięciami w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia. 

22. Zamawiający w całości pokrywa koszt mediów dostarczanych do realizacji zamówienia, tj. 
wody i energii elektrycznej oraz koszt odprowadzania ścieków. 

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby uczestniczące w wykonaniu 
zamówienia i przestrzeganie przez nie zasad bhp, ppoż. oraz zakazu wnoszenia i spożywania 
alkoholu na terenie obiektu, w którym świadczona będzie usługa. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania czynności wykonywanych przez osoby, 
którym powierza wykonanie usługi. 

25. Usługa sprzątania odbywa się poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w godzinach: 6:30-
8:00 lub 17:30-19:00 (do ustalenia z wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy).  

 

II. USŁUGI PODSTAWOWE 

1. Do zakresu podstawowych usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wchodzi wykonywanie następujących czynności: 

1) Codziennie lub według potrzeb: 

a) zamiatanie, odkurzanie, mycie i wycieranie podłóg z użyciem środków odpowiednich 
dla sprzątanej powierzchni, 

b) zamiatanie, mycie i wycieranie powierzchni kamiennych (przy użyciu środków 



specjalnie do tego przeznaczonych), 

c) odkurzanie wykładzin podłogowych na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych, 

d) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci, pojemników niszczarek w pokojach 
biurowych, wynoszenie ich zawartości do kontenerów na odpady oraz wymienianie 
worków w koszach na śmieci i niszczarkach w miarę potrzeb, 

e) segregacja odpadów, polegająca na opróżnianiu pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów i składowaniu ich w miejscu do tego przeznaczonym, 

f) utrzymywanie czystości podłóg i posadzek w toaletach, łazienkach, , korytarzach, 
polegające na zamiataniu, wycieraniu, myciu i odkurzaniu, 

g) usuwanie na bieżąco pajęczyn, 

h) wycieranie na mokro pojemników na środki higieny osobistej (pojemniki na mydło 
w płynie, papier toaletowy i ręczniki jednorazowe), koszy na zużyte ręczniki 
jednorazowe, 

i) czyszczenie ekspresów do kawy – szczególnie przewodów mlecznych 

j) nastawianie zmywarek. 

Do czyszczenia powierzchni metalowych należy używać specjalnie przeznaczonych do 
tego celu środków czyszczących, które nie pozostawiają smug; 

2) co najmniej raz w tygodniu lub według potrzeb: 

a) wypastowanie, wyfroterowanie podłóg oraz usunięcie rdzy i kamienia z urządzeń 
sanitarnych, odkurzenie mebli tapicerowanych, 

b) w pomieszczeniach kuchennych oraz w sekretariatach kierownictwa NAWA mycie 
blatów i glazury (na kafelkach nie powinny pozostawać smugi), czyszczenie kuchenek 
mikrofalowych, lodówek, zmywarek do naczyń, itp. (według potrzeb użytkowników), 

c) wycieranie na mokro pojemników na odpady segregowane, 

d) odkurzanie rolet, 

e) czyszczenie zewnętrznej obudowy aparatów telefonicznych, lampek biurowych, ram 
obrazów oraz luster, 

f) wycieranie na mokro i na sucho kurzu oraz usuwanie plam z powierzchni biurek, 
półek, wieszaków stojących i wiszących, szaf, szafek, regałów, stolików i innego 
sprzętu biurowego (z wyłączeniem klawiatury i ekranów), a także parapetów, 
pulpitów, listew ściennych itp., właściwymi do konkretnego rodzaju sprzątanej 
powierzchni środkami pielęgnacyjnymi, 

g) wycieranie na mokro i na sucho parapetów, kaloryferów, osłon grzejnikowych, 
poręczy i balustrad oraz drzwi środkami właściwymi do konkretnego rodzaju 
sprzątanej powierzchni, (niepozostawiającymi smug, zacieków, zarysowań itp.), 

h) mycie łazienek, w tym: glazury na ścianach, luster wiszących, podłóg, sanitariatów 
wraz ze wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem, z użyciem środków odpowiednich 
do sprzątanej powierzchni (w tym środków dezynfekujących), 

i) wycieranie kurzu z kwiatów oraz mycie podstawek pod doniczkami, wycieranie kurzu 
z pozostałych przedmiotów dekoracyjnych, 

j) czyszczenie mebli tapicerowanych skórzanych i skóropodobnych środkami do 
konserwacji skóry. 

3) według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku: 

a) umycie punktów świetlnych, 

b) wycieranie gaśnic, tabliczek informacji wizualnej, 



c) dezynfekcja słuchawek telefonicznych (preparatem czyszczącym obudowy 
plastikowe o właściwościach dezynfekcyjnych zwalczających wszelkie bakterie, 
wirusy i grzyby, nietoksycznym, dopuszczonym przez Państwowy Zakład Higieny) 
minimum raz na kwartał w pomieszczeniach biurowych, gabinetach, magazynach, 
pomieszczeniach technicznych i innych. Dezynfekcja wykonywana będzie w 
godzinach od 8:00 do 16:00 w obecności użytkowników, którzy potwierdzą 
wykonanie usługi czytelnym podpisem. 

4) według potrzeb, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku ściany ze szkła znajdującej się 
w recepcji.  

2. Środki do utrzymania czystości sal konferencyjnych powinny być o podwyższonym 
standardzie i stosowane w zwiększonej ilości z uwagi na charakter odbywających się tam 
przedsięwzięć.  

3. wszystkie prace porządkowe należy wykonywać według potrzeb bez limitu czasowego lub 
ilościowego. 

 

III. USŁUGI DODATKOWE 

1. Usługi dodatkowe – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku na zlecenie 
Zamawiającego: 

1) mycie okien (ok. 144 m2/rok); 

według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz  w roku na zlecenie Zamawiającego: 

2) pranie wykładziny (ok. 928 m2/rok). 

2. Ramowy zakres usługi mycia okien obejmuje: obustronne umycie ram i powierzchni 
szklanych (szyby zespolone), ościeżnic, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.  

Wykonanie usługi mycia okien odbędzie się jednorazowo w okresie: 

1) wiosennym – od 15 marca do 15 maja; 

2) jesiennym – od 15 września do 15 listopada; 

lub częściej, jeżeli zaistnieje potrzeba, np. po zakończeniu remontu, dyslokacji komórki 
organizacyjnej, w przypadku silnego zabrudzenia itp. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed przystąpieniem do mycia okien Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu harmonogram realizacji usługi wraz z listą osób wykonujących usługę. Mycie 
okien będzie realizowane przez osoby odrębnie do tej czynności skierowane; dopuszcza się 
możliwość mycia okien przez osoby wyznaczone do codziennego sprzątania obiektów, jednak 
pod warunkiem należytego wykonania powierzonych im codziennych obowiązków w pełnym 
zakresie. Mycie okien wykonywane będzie po godzinach pracy Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania techniki i środków do mycia i czyszczenia do 
zamontowanych okien oraz ich konstrukcji.  

3. Usługa dodatkowa, o której mowa w ust. 1 wykonywane będą na zgłoszenie Zamawiającego 
według jego potrzeb na podstawie odrębnego zlecenia, ale w ramach obowiązującej umowy. 

 

IV. Prawo opcji  

1.  Zamawiający przewiduje jako prawo opcji możliwość świadczenia przez Wykonawcę serwisu 
dziennego – minimum 1 osób pracujących w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00–16:00 
do serwisu dziennego. Osoba będzie na bieżąco dbała o czystość w siedzibie Zamawiającego. 
W zakres podstawowych usług sprzątania i utrzymania w czystości wykonywanych przez 
osoby z serwisu dziennego, wchodzi wykonywanie w szczególności następujących czynności: 



1) bieżące utrzymywanie czystości w toaletach, pomieszczeniach biurowych, korytarzach, 
salach konferencyjnych, a w szczególności w pomieszczeniach kierownictwa NAWA; 

2) uzupełnianie środków higienicznych we wszystkich toaletach i kuchniach; 
3) mycie, wycieranie, odkurzanie, czyszczenie; 
4) opróżnianie i czyszczenie popielnic w pomieszczeniu przeznaczonym do palenia. 

Papier toaletowy, ręczniki papierowe, szczotki sedesowe, mydło do rąk w płynie, dozowniki 
na mydło, pojemniki na papier toaletowy i podajniki do ręczników jednorazowych zapewnia 
Zamawiający; pozostałe środki czystości wraz ze środkami zapachowymi zapewnia 
Wykonawca. 

4. Pranie wykładziny po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy w związku 
z potrzebami Zamawiającego. Pranie może dotyczyć wybranych pomieszczeń w siedzibie 
Zamawiającego.  

  



Załącznik A 

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

(WZÓR) 

Warszawa, dnia …………………………… 

 

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC 

Dotyczy umowy nr ……………….. z dnia …………………… 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  

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

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

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

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

 

WYKONAWCA: 

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

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

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

  

  

Dokonano odbioru w miesiącu …………………………….. zleconego niniejszą umową przedmiotu umowy  

Ustalenia: 

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

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

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

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

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

Przedstawiciel Zamawiającego:  

 

  



Załącznik nr 4 

Istotne postanowienia umowy  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu 
w czystości pomieszczeń biurowych w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
przy ul. Polnej 40 w Warszawie, zwanych dalej łącznie: „usługami”, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy z dnia …….., której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz Szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości świadczonych usług, określonej 
w m2/godz./szt. (w zależności od rodzaju usług), w granicach 30%, po wcześniejszym 
powiadomieniu Wykonawcy (bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań 
na rzecz Wykonawcy).  

3. W przypadku konieczności wyłączenia z zakresu świadczonych usług części siedziby 
Zamawiającego, w szczególności z uwagi na przeprowadzanie prac remontowych lub 
adaptacyjnych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższych zmianach pisemnie, 
niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności tego wyłączenia. W takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane za wykonywanie usług podstawowych zostanie 
proporcjonalnie obniżone, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 
Po zakończeniu prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany 
będzie do wykonania usług dodatkowych, o których mowa w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, a Zamawiający – do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tego 
tytułu zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu cenowym, którego kopia 
stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

§ 2. 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – w trakcie wykonywania umowy – w szczególności do 
zapewnienia: 

1) wymaganej liczby osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usług;  

2) wymaganego sprzętu i wyposażenia;  

3) środków materiałowych do realizacji usług; 

a także do posiadania wszelkich uprawnień i zezwoleń wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa do wykonywania usług. 

2. Usługi powinny być wykonywane przez osoby wskazane w Wykazie osób, stanowiącym 
załącznik nr 5 do umowy. Powierzenie wykonywania usług osobie, która nie została 
wskazana w ww. wykazie, będzie możliwe – po wyrażeniu uprzedniej zgody przez 
Zamawiającego – gdy konieczność dokonania tej zmiany wynika z przyczyn losowych, 
niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w przypadku korzystania z urlopu 
lub przebywania na zwolnieniu lekarskim przez tę osobę. W takiej sytuacji Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej na adres podany w § 13 
ust. 5 pkt 1 umowy – o wystąpieniu tych okoliczności, wskazując osobę, której ma być 
powierzone wykonywanie usług oraz termin, w jakim osoba ta będzie świadczyć usługi, oraz 
podając informacje na temat jej kwalifikacji i uprawnień. Zaproponowana przez Wykonawcę 
nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia co najmniej takie, jak osoba uprzednio 
wskazana w ww. wykazie.  



3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia schludnego wyglądu osób wykonujących 
usługi, w tym do wyposażenia ich w uniformy z widoczną nazwą Wykonawcy.  

4. Każda z osób wykonujących usługi musi nosić w widocznym miejscu identyfikator, o którym 
mowa w § 4 ust. 4 umowy. 

5. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których będzie wykonywał usługi, zobowiązane są do 
zachowania w poufności wszelkich informacji oraz dokumentów, do których dostęp został 
uzyskany w związku z wykonywaniem umowy. 

6. Postanowienie ust. 5 nie znajdzie zastosowania w stosunku do tych informacji 
i dokumentów, które są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości 
lub muszą zostać ujawnione ze względu na obowiązujące przepisy prawa. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji 
mających wpływ na wykonanie umowy.  

 

§ 3. 

Szczegółowe zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia usług przez osoby posiadające 
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania wszystkich instrukcji 
Zamawiającego związanych z przebywaniem i poruszaniem się po terenie budynku, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że osoby uczestniczące w wykonywaniu usług podpiszą 
oświadczenia w sprawie niedokonywania przetwarzania danych osobowych oraz 
zachowania informacji w tajemnicy, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy zachowaniu wymaganych 
standardów jakości i należytej staranności, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru 
prowadzonej przez Wykonawcę działalności, przy użyciu własnych preparatów, zgodnie ze 
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

5. Wykonawca gwarantuje, że usługi będą świadczone przy użyciu środków i materiałów 
dobranych odpowiednio do rodzaju sprzątanych powierzchni. Wykonawca zapewnia 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, materiały i preparaty 
czyszczące, dezynfekujące oraz pielęgnujące, posiadające wymagane ustawą z dnia 25 
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 i 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2003) atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:  

1) za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 
także będące wynikiem działań lub zaniedbań osób, którymi się posługuje, jak również 
za zachowanie w poufności wszelkich informacji, o których osoby te mogły powziąć 
wiadomość w związku z wykonywaniem czynności objętych zakresem umowy; 

2) za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób 
trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych usług, spowodowane z winy 
Wykonawcy; 

3) za szkody wynikające ze zniszczeń w materiałach, sprzęcie i innym mieniu ruchomym, 
powstałe w następstwie wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do stałego posiadania w okresie trwania umowy ważnej polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 



kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100). 
Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego) polisy 
ubezpieczeniowej/innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, 
stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

 

§ 4. 

Szczegółowe zobowiązania Stron 

1. Zamawiający niezwłocznie przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Wykonawcę 
nieodpłatnie udostępni mu niezbędne do wykonywania usług media oraz pomieszczenia dla 
osób wykonujących usługi oraz do przechowania sprzętu niezbędnego do wykonywania 
przedmiotu umowy. 

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane Wykonawcy protokołem 
przekazania pomieszczenia. 

3. Przydzielone Wykonawcy pomieszczenia podlegają ochronie sprawowanej przez 
Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan przekazanych pomieszczeń i 
bezpieczeństwo złożonych w nim materiałów i sprzętu. 

4. W celu zapewnienia osobom mającym wykonywać usługi możliwości wstępu na teren 
budynku, wskazanego w § 1 ust. 1 umowy, Zamawiający bezpośrednio przed rozpoczęciem 
świadczenia usług przez Wykonawcę, na swój koszt wyda osobom wskazanym w wykazie, o 
którym mowa w § 2 ust. 2, imienne identyfikatory. Niezwłocznie po zakończeniu 
świadczenia usług przez osobę wskazaną w ww. wykazie, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu identyfikator tej osoby.   

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora, Wykonawca zostanie obciążony 
kosztami wykonania jego duplikatu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby, które będą wykonywać usługi, 
pobierały i zdawały klucze we właściwych portierniach budynku, o którym mowa w § 1 ust. 
1 umowy. 

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia otrzymanych kluczy, Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami wymiany zamków lub wykonania kopii klucza.  

 

§ 5. 

Kontrola jakości wykonywanych usług 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym czasie kontroli 
jakości wykonywania usług, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

2. Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać podpisany przez osoby uczestniczące 
w kontroli. W przypadku odmowy przez Wykonawcę podpisania protokołu dotyczącego 
kontroli jakości, w której brał udział przedstawiciel Wykonawcy, Zamawiający stwierdza w 
protokole przyczynę braku jego podpisu.  

 

§ 6. 

Okres obowiązywania umowy i przypadki zakończenia umowy 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy 
przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia ………… 2018 r. 



2. W przypadku niewywiązywania się z umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy – z zastrzeżeniem § 9 – w szczególności 
w następujących przypadkach:  

1) otrzymania przez Wykonawcę trzeciego upomnienia w związku nienależytym 
wykonywaniem umowy, w tym m.in. stwierdzeniem przez Zamawiającego używania 
przez Wykonawcę środków nieodpowiednich do rodzaju czyszczonej powierzchni lub 
wykonywanej usługi, w tym niespełniających norm, nieposiadających atestów lub 
certyfikatów, lub też nieskutecznych, naruszenia zasady poufności, o której mowa w § 2 
ust. 5, zamówienie jest realizowane przez osoby inne niż wskazane w wykazie osób; 

2) otrzymania przez Wykonawcę trzeciego upomnienia w związku ze stwierdzeniem przez 
Zamawiającego niestosowania zasad ppoż. i bhp;  

3) w przypadku stwierdzonej kradzieży mienia w miejscu świadczenia usług dokonanej 
przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji umowy; 

4) stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzestrzegania zakazu wnoszenia alkoholu lub 
innego środka odurzającego na teren budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

3. 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. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy: 

1) Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania odbioru usług wykonanych do dnia 
poinformowania Wykonawcy o odstąpieniu od umowy oraz do zapłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia za usługi wykonane do tego dnia;  

2) Wykonawca zobowiązany będzie do zdania Zamawiającemu przydzielonych 
pomieszczeń protokołem przekazania oraz do zwrotu identyfikatorów, w terminie 
ustalonym przez Strony w trybie roboczym. 

5. Ilekroć w umowie jest mowa o odstąpieniu od umowy, należy przez to rozumieć także prawo 
do odstąpienia od części umowy.   

 

§ 7.  

Wynagrodzenie  

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należycie wykonanej umowy łącznie nie 
przekroczy kwoty ………………….. netto (słownie złotych: ………………………), brutto ………………….. 
(słownie złotych: ………………………), w tym podatek od towarów i usług (VAT).  

2. Wykonawcy z tytułu wykonania usług przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające 
z pomnożenia wielkości faktycznie posprzątanej powierzchni/ilości godzin/ilości sztuk (w 
zależności od rodzaju świadczonej usługi) przez ceny jednostkowe zamieszczone 
w formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

3. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym będą niezmienne w okresie 
obowiązywania umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższone o kwotę wynikającą 
z waloryzacji cen jednostkowych, o których mowa w ust. 2, na podstawie pisemnego aneksu 
do umowy. 

 

 

 



§ 8. 

Warunki płatności 

1. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za dany miesiąc świadczenia usług, płatne 
„z dołu”, bez zaliczek. 

2. Każdorazowo pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, 
w którym były świadczone usługi podstawowe, upoważniony pracownik Wykonawcy wraz 
z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego sporządzają protokół odbioru usług 
podstawowych za poprzedni miesiąc. Gdy pierwszy dzień następnego miesiąca 
kalendarzowego przypadnie na sobotę lub dzień wolny od pracy Zamawiającego, protokół, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie sporządzony w pierwszym dniu pracy 
Zamawiającego przypadającym po dniu wolnym. 

3. Płatność za usługi podstawowe będzie dokonywana raz w miesiącu, po dostarczeniu przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokołu odbioru, o 
którym mowa w ust. 2. 

4. Odbiór usług dodatkowych będzie następował każdorazowo na podstawie odrębnego 
protokołu odbioru usług dodatkowych sporządzonego niezwłocznie po wykonaniu usług 
dodatkowych, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wykonania.  

5. Płatność za usługi dodatkowe będzie dokonywana po dostarczeniu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4. 

6. Płatności będą dokonywane na rachunek Wykonawcy nr ……………………… 

7. Płatności realizowane będą przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu faktury, o której mowa odpowiednio w ust. 3 i 5, pozbawionej jakichkolwiek 
pomyłek i w pełni odzwierciedlającej stan faktyczny wykonanych prac. 

8. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji 
przelewu z rachunku Zamawiającego. 

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które 
mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów 
podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer NIP itp. Dokonywane zmiany nastąpią 
poprzez pisemne oświadczenie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. 

 

§ 9. 

Kary umowne 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy, w tym świadczenia usług niezgodnie 
z wymaganą jakością, nieterminowo, niewykonania części usług lub w sytuacjach, o których 
mowa w § 6 ust. 2 pkt 1–2, Zamawiający udzieli Wykonawcy upomnienia, wezwie 
Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości – nie dłużej jednak niż w ciągu 
24 godzin od momentu wezwania – i obniży wysokość wynagrodzenia przypadającego 
Wykonawcy w danym miesiącu za świadczenie całości usług podstawowych lub 
dodatkowych (w zależności od tego, czy naruszenia dopuszczono się przy świadczeniu usług 
podstawowych, dodatkowych, czy też przy łącznym wykonywaniu tych usług), ustalonego 
zgodnie z § 7 ust. 2 umowy, w następującej wysokości: 

1) za pierwsze upomnienie – 1% tego wynagrodzenia brutto; 

2) za drugie upomnienie – 5% tego wynagrodzenia brutto; 

3) za trzecie upomnienie – 10% tego wynagrodzenia brutto. 

Po trzecim upomnieniu Zamawiający może – według swojego wyboru: 



1) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy trzeciego 
upomnienia i dochodzić kary umownej w wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto 
wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1; 

2) nie odstępować od umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy Wykonawca nadal 
będzie dopuszczał się naruszeń, Zamawiający będzie mógł: 

a) udzielić Wykonawcy kolejnego upomnienia i obniżyć wysokość wynagrodzenia 
przypadającego Wykonawcy w danym miesiącu za świadczenie całości usług 
podstawowych lub dodatkowych, ustalonego zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o 10% tego 
wynagrodzenia brutto, albo  

b) zrealizować prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę każdego kolejnego upomnienia i dochodzić kary umownej w wysokości 
3% maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszeń umowy – w tym w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2 
pkt 4 umowy – na okoliczność wystąpienia których nie udziela się upomnień, Zamawiający 
może, z zastrzeżeniem ust. 3, według swojego wyboru: 

1) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia naruszenia i dochodzić kary 
umownej w wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 
ust. 1; 

2) nie odstępować od umowy, wezwać Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia 
nieprawidłowości – nie dłużej jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu wezwania – 
i dochodzić kary umownej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia przypadającej 
Wykonawcy w danym miesiącu za świadczenie całości usług podstawowych lub 
dodatkowych, ustalonej zgodnie z § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy 
Wykonawca nadal będzie dopuszczał się naruszeń, Zamawiający będzie mógł: 

a) dochodzić od Wykonawcy za każde kolejne naruszenie kary umownej w wysokości 
5% kwoty wynagrodzenia przypadającej wykonawcy w danym miesiącu za 
świadczenie całości usług podstawowych lub dodatkowych, ustalonej zgodnie z § 7 
ust. 2 albo  

b) zrealizować prawo odstąpienia w terminie do 30 dni od dnia każdego kolejnego 
stwierdzenia dokonania naruszeń przez Wykonawcę i dochodzić kary umownej 
w wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń umowy – w tym w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2 
pkt 3 umowy – na okoliczność wystąpienia których nie udziela się upomnień, Zamawiający 
może, z zastrzeżeniem ust. 3, według swojego wyboru: 

1) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia naruszenia i dochodzić kary 
umownej w wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 
ust. 1; 

2) nie odstępować od umowy, wezwać Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia 
nieprawidłowości – nie dłużej jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu wezwania – 
i dochodzić kary umownej w wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, 
określonej w § 7 ust. 1. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia wszystkich usług będących przedmiotem 
umowy, zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę 
niepodjęcia wykonywania umowy (świadczenia całości usług) lub zawinionego zaprzestania 
świadczenia całości usług w trakcie trwania umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
podjęcia świadczenia usług, wyznaczając dodatkowy termin na ich podjęcie – nie dłuższy 
jednak niż 24 godziny od momentu wezwania – i do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 3% maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1. W razie 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Zamawiający będzie mógł odstąpić od 



umowy w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu i dochodzić kary umownej, 
o której mowa w ust. 5. 

5. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% maksymalnej kwoty brutto 
wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tej sytuacji. 

6. Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
odszkodowania w pełnej wysokości, przewyższającego wysokość kar umownych, na 
zasadach ogólnych. 

7. W razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość tych 
kar, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w przypadku rażącego lub powtarzającego się nieprzestrzegania przez 
Wykonawcę warunków niniejszej umowy. W przypadku rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia, Strony ustalają termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować 
przedmiot umowy. 

10. Powyższe postanowienia nie ograniczają Stronom możliwości rozwiązania, wypowiedzenia 
lub odstąpienia od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

11. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn i 
za co najmniej 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

12. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego lub leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto 
wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1. 

 

§ 10. 

Klauzula społeczna 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy: 

1. Zatrudnienia wszystkich osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu 
umowy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy), 
z zastrzeżeniem, że: 

1) osoby te powinny być zatrudnione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca, 
w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie, iż wszystkie osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 2 
umowy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz przedstawi Zamawiającemu 
zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych z tymi osobami. Niewywiązanie się 
z powyższego obowiązku może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczeniem kary umownej w 
wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1; 

2) zatrudnienie tych osób powinno trwać przynajmniej do końca realizacji przedmiotu 
umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez tę osobę lub przez Wykonawcę 
przed zakończeniem tego okresu lub wygaśnięcia stosunku pracy tej osoby, Wykonawca 
będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, o której mowa w ust. 1 
zdanie pierwsze; 

3) Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudniania osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu 
przedmiotu umowy na każdym etapie wykonania umowy. Na żądanie Zamawiającego 



Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych udokumentuje fakt zatrudniania tych osób 
poprzez przedstawienie: oświadczenia, iż wszystkie osoby bezpośrednio uczestniczące w 
wykonaniu przedmiotu umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz 
zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami.  

 

§ 11. 

Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy  

1. Mając na uwadze ochronę dobrego wizerunku Zamawiającego, Strony postanawiają, że 
Wykonawca zobowiązany jest do terminowej wypłaty pracownikom wynagrodzenia z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty wszystkim pracownikom należnego im 
wynagrodzenia co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który 
jest ono należne.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary w wysokości 0,1% 
maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
względem terminu określonego w ust. 2. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający 
podejmie próbę wyjaśnienia z Wykonawcą okoliczności mogących stanowić podstawę jej 
naliczenia. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, dokumentami jednoznacznie 
potwierdzającymi terminową wypłatę wynagrodzeń pracownikom są oświadczenia wszystkich 
pracowników o dokonaniu wypłaty na ich rzecz w terminie (pokwitowania wypłaty). 

4. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 3 przekroczy 10% 
maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1, Zamawiający może od 
umowy odstąpić, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tej sytuacji, i żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej, w wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto 
wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1. 

(w przypadku gdy wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, wskazał w ofercie udział 
podwykonawcy w wykonaniu zamówienia) 

5. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do wypłaty wynagrodzeń 
pracowników podwykonawcy, przy czym wszelkie skutki działań lub zaniechań 
podwykonawcy obciążają Wykonawcę 

 

§ 12. 

Cesja 

Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z realizacji umowy 
na rzecz osób trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty w przypadku zmiany:  

1) ustawowej stawki podatku VAT; w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 
wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie stawki podatku, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 4 i 
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 
2015 r., poz. 2008, z późn. zm.);  



3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

- jeżeli zmiany wskazane w pkt 1–3 będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę; 

4) osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia, o których mowa w § 2 
ust. 2; 

2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 7. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

4. Wszelkie spory, które wynikną z tytułu wykonania umowy, będą rozstrzygane przez Strony 
w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, 
wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień, nadzoru oraz koordynacji realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: – ..............................................................................................................................  

tel./fax  ..........................................................................................................................................................................  

e-mail:  ..........................................................................................................................................................................  

2) ze strony Wykonawcy: –  ....................................................................................................................................  

tel./fax  ..........................................................................................................................................................................  

e-mail:  ..........................................................................................................................................................................  

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, numeru rachunku bankowego wskazanego w § 8 ust. 
6 oraz informacja o zmianach danych, o których mowa § 8 ust. 9, następuje poprzez pisemne 
(podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji) powiadomienie drugiej Strony i nie 
stanowi zmiany treści umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 
Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

8. Integralną część umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia …… (kopia) 
2. Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia) 
3. Załącznik nr 3 Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej/inny dokument 

dotyczący ubezpieczenia (kopia) 
4. Załącznik nr 4 Formularz cenowy (kopia) 
5. Załącznik nr 5 Wykaz osób  

 


