WZÓR UMOWY
UMOWA
zawarta w dniu ........................ r. w Modliborzycach
pomiędzy:
Gminą Modliborzyce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach,
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, NIP: 862-12-63-898 reprezentowany przez Panią
Bożenę

Skowrońską,

Kierownika

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Modliborzycach, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………….......
.......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) przedmiot umowy nie jest objęty
obowiązkiem stosowania w/w ustawy z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza
równowartości 130 tysięcy złotych.
§ 1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Modliborzycach.
§ 2.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności, usługi i prace,
których przedmiotem będzie sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.
§ 3.
1. Przedmiot umowy obejmuje utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach, zgodnie z wykazem prac,
wyszczególnionych w załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi integralną
część umowy.
2. Wykonawca zapewnia stosowanie odpowiedniej jakości i posiadające polskie atesty
środki czystościowe i materiały oraz własny sprzęt.
3. Przedmiot umowy obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni
169,04 m ² w tym:
- do codziennego sprzątania 157,04 m ²
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- do sprzątania według potrzeb 12,00 m ².
4. Strony wzajemnie ustalają, że w ramach niniejszej umowy Zamawiający może
dodatkowo zlecać zwiększoną ilość godzin usług na przykład; przy malowaniu,
remoncie

pomieszczeń,

przy

zwiększonej

liczbie

interesantów

w okresie zasiłkowym itp.
Zamawiający może także zlecać do wykonania inne prace niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Ośrodka.
5. Na usługi wymienione w § 3 pkt. 4 Zamawiający składa wniosek podając rodzaj i
zakres prac do wykonania.
6. Za wykonane usługi wymienione w § 3 pkt. 4 strony ustalają, że będą stosowane
stawki i warunki określone w § 10 pkt. 1-4.
§ 4.
W okresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiający zapewni nieodpłatnie bezpieczne
pomieszczenie na środki czystości, materiały, sprzęt i maszyny Wykonawcy.
§ 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu
w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach
i innych środkach technicznych, powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba
że szkoda powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie zaniechał
działania, do którego był zobowiązany niniejszą umową.
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§ 6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli sposobu wykonywania
umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.

2.

W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę przez które
należy

rozumieć

między

innymi;

niestaranne

lub

niedokładne

sprzątanie

pomieszczeń, niestosowanie odpowiednich środków czystości, nie terminowe
sprzątanie itp.

Zamawiający może

zgłosić Wykonawcy pisemną reklamację

o występujących niedociągnięciach.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji winien powiadomić
na piśmie Zamawiającego o sposobie załatwienia sprawy.
3.

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu w pełnym zakresie
wszelkich szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem
niniejszej umowy.
§ 7.
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1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem świadczenia usługi do pisemnego
przedłożenia Zamawiającemu wykazu pracowników i personelu kierowniczego
bezpośrednio odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi.
2. Wykaz stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią.
§ 8.
1. Wykonawca odpowiada za :
a) należyte wykonanie usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy,
b) zamknięcie po zakończeniu sprzątania okien i drzwi do pomieszczeń biurowych,
c) wyłączenie urządzeń elektrycznych, świateł i zakręcenia punktów czerpania wody.
§ 9.
1. Wykonawca pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym i obowiązany jest
zgłaszać natychmiast następujące fakty i zdarzenia:
a) zaginięcie kluczy do pomieszczeń,
b) pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych,
c) awarie elektryczne i cieknące urządzenia c.o. i wodno kanalizacyjnych,
d) wszystkie inne istotne fakty i wydarzenia.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy

innemu

podmiotowi

gospodarczemu

/podwykonawcy/

bez

zgody

Zamawiającego.
3. Wykonawcę

obowiązuje

bezwzględny

obowiązek

nieujawniania

informacji,

do których może mieć dostęp przy wykonywaniu czynności określonych niniejszą
umową.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych , która stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.
§ 10.
1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający będzie płacił stawki netto wraz
z obowiązującą stawką podatku VAT za 1 godzinę pracy wraz z materiałami niezbędnych
do realizacji przedmiotu zamówienia tj.
a) Kwota za 1 godzinę pracy kwota netto ..............................................................złotych
(słownie...........................................................................................................................),
b) Procent podatku VAT ................%, kwota podatku VAT ...............................złotych,
c) Razem kwota ( a+b ) za 1 godzinę pracy kwota brutto ......................................złotych,
(słownie..........................................................................................................................),
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2. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie na rachunek Wykonawcy, co miesiąc z dołu,
na podstawie przedłożonej faktury wraz kartą pracy, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiającego.
Wzór karty pracy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
3. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Za każde opóźnienie w płatności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Wykonawcy odsetek ustawowych, naliczonych od kwot nieprzekazanych w terminie.
§ 11.
Prace, o których mowa w § 3 ust. 1, będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od ................ do ............... tj. 2 godziny dziennie.
§ 12.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia
31.12.2021 r.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez strony za wypowiedzeniem, przy
czym okres wypowiedzenia wynosi:
a) 1 (jeden) miesiąc, gdy umowę wypowiada Zamawiający,
b) 3 (trzy) miesiące, gdy umowę wypowiada Wykonawca.
3. Zamawiający

może

wypowiedzieć

umowę

ze

skutkiem

natychmiastowym

w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej
umowy.
§ 13.
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez
wykonawcę,
b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania
umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia
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wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia
przez Wykonawcy.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy
poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które
powinny zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjna umowy
np. zmiana rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych oraz osób
wskazanych do kontaktów między stronami itp.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.
§ 14.
1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Zleceniobiorca będzie przestrzegał przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów, o których mowa
w ust. 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których
uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej
rozwiązaniu.
§ 15.
Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:
1. Integralną część umowy stanowi FORMULARZ OFERTOWY Nr 2/2021 na
sprzątanie pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach.
wraz

z

załącznikami

1,2,3,4

Wykonawcy

sporządzony

w

dniu

.................................2021 r.
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§ 16.
Spory wynikłe w czasie realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 18.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 19.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA:

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

ZAMAWIAJĄCY:

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