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ROZDZIAŁ NR 4 DO SIWZ   -   PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA NR   CRU/TBS/ ……/2017 

o świadczenie usługi sprzątania nieruchomości oraz utrzymania i pielęgnacji 

zieleni, pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Warszawa Północ Sp. z o.o. 

 

zawarta w dniu ………………………………………… w Warszawie pomiędzy: 

TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie (01-471) przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000019230, NIP: 522-25-92-920, o kapitale zakładowym 84 984 

000 zł, reprezentowaną przez: 

Małgorzatę MAZUR – Prezesa Zarządu 

Marka GOLUCHA – Członka Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, lub „TBS” 

a 

…………………….…………………….. z siedzibą w ……………………………………….. 

adres: …………………………………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

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

pod numerem KRS ………………….., NIP ……………………, REGON …………………... 

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….. 

na podstawie pełnomocnictwa nr ………………………… z dnia ……………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

zwanymi łącznie „Stronami” umowy; 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164, z pózn. zm.) o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzątanie 

nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni pozostających w 
zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z 

o.o. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Zamiatanie klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach, mycie drzwi 
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wejściowych do klatek schodowych, mycie podłóg parteru, w kabinach dźwigu, 

ciągów komunikacyjnych przed drzwiami wejściowymi na klatki schodowe, 
ciągów komunikacyjnych piwnic, czyszczenie wycieraczek, czyszczenie kratek;  

2) Zamiatanie komór śmietnikowych i terenu zewnętrznego, tj.: ciągów 

komunikacyjnych, dróg, chodników, parkingów; 

3) Opróżnianie koszy na ciągach komunikacyjnych wraz z wymianą worków na 

śmieci; 

4) Sprzątanie kabin wind, mycie luster wewnątrz kabin, ścian i drzwi kabin,  mycie 
skrzynek na listy;  

5) Wycieranie z kurzu parapetów, balustrad, skrzynek pocztowych, grzejników na 
klatkach schodowych; 

6) Mycie posadzek na klatkach schodowych na wszystkich kondygnacjach;  

7) Usuwanie pajęczyn na ciągach komunikacyjnych oraz z przedsionków i zadaszeń 

przed wejściami do klatek schodowych; 

8) Sprzątanie hal garażowych, usuwanie śmieci; mechaniczne zamiatanie hal 
garażowych, mechaniczne mycie posadzek hal garażowych; 

9) Sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytkowania (wózkownie, suszarnie); 

10) Dezynfekcje altan śmietnikowych i koszy na ciągach komunikacyjnych; 

11) Mycie opraw oświetleniowych, kloszy latarni ulicznych do 4 metrów wysokości, 
gablot informacyjnych na klatkach schodowych, drzwi szklanych, przejściowych 
na klatkach schodowych, drzwi do pomieszczeń technicznych i wspólnych; 

12) Dwustronne mycie okien na klatkach schodowych i parapetów zewnętrznych; 

13) Mycie lamperii na klatkach schodowych, drzwiczek rewizyjnych, drzwiczek do 

szachtów z zaworami; 

14) Sprzątanie pomieszczeń technicznych (węzły cieplne, hydrofornie, kotłownie 
gazowe, rozdzielnie elektryczne, separatory, maszynownie dźwigów); 

15) Mycie bram do garaży indywidualnych oraz wielostanowiskowych; 

16) Odśnieżanie i posypywanie ciągów komunikacyjnych: chodników, dróg, 

parkingów mieszanką solno – piaskową; 

17) Odchwaszczanie powierzchni utwardzonych, w tym: opasek przy budynkach, 
chodników, dróg, parkingów, zjazdów do garaży, patio, placów zabaw; 

18) Pielenie nasadzeń na terenach zielonych, koszenie trawy, podlewanie trawników 
i nasadzeń;  

19) Usuwanie nieczystości organicznych (obumarłe liście itp.) i nieorganicznych                     
z załadunkiem, wywozem i utylizacją;  

20) Wywieszanie flag na budynkach przed uroczystościami oraz świętami i rocznicami 

państwowymi; 

21) Usuwanie zanieczyszczeń i liści z daszków wiatrołapów; 

22) Czyszczenie piaskownic i infrastruktury placów zabaw; 

23) Usuwanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek umieszczonych bez zgody 
Zamawiającego. 

3. Wykaz budynków mieszkalnych oraz zieleni przeznaczonej do pielęgnacji i 
utrzymania stanowiących własność TBS stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
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umowy. W przypadku pozyskania nowych nieruchomości, zbycia lub przejęcia 

nieruchomości przez inne podmioty oraz w innych uzasadnionych przypadkach 
Wykonawca uznaje prawo Zamawiającego do wprowadzania zmian w trakcie 
trwania umowy poprzez jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego składane 

w formie pisemnej Wykonawcy bez konieczności aneksowania umowy, dotyczących 
zwiększenia lub zmniejszenia ilości obsługiwanych nieruchomości (powierzchni do 

utrzymania) i wynikającym z tego tytułu odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu 
wynagrodzenia za świadczone usługi z zachowaniem wysokości stawek 
jednostkowych. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

5. Wykonanie usług będzie potwierdzane przez administratorów: 

1) co najmniej 1 raz w tygodniu, w zakresie usług, o których mowa w ust. 2                          

z wyłączeniem pkt 16; 

2) codziennie w przypadku opadów śniegu, w zakresie o którym mowa w ust. 2 
pkt. 16 

w formie protokołów odbioru, sporządzanych tygodniowo, oraz zbiorczym 
protokołem miesięcznym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. 

6. Za wykonanie prac w zakresie utrzymania porządku, czystości i utrzymania oraz 
pielęgnacji zieleni określonych w § 1 niniejszej umowy odpowiadają ze strony 
wykonawcy następujące osoby: 

……………………………. Tel……………. e-mail……………………………… 

7. Wykaz osób wskazanych przez Zamawiającego do zatwierdzania odbioru 

wykonanych prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA 

Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia jej podpisania ………………. r. do 
30.06.2018r. 

§ 3. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę graniczną (brutto)  ............  zł 

słownie złotych  ............................................. /100, w tym VAT  ...... % tj ......... zł 

kwota netto ..............  zł, w tym: 

1) na rok 2017 kwota brutto wynosi ……………………. zł 

2) na rok 2018 kwota brutto wynosi ……………….….. zł 

2. Za wykonanie prac w zakresie utrzymania porządku i czystości określonych w § 1 

niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej 
z niżej wymienionych miesięcznych cen jednostkowych: 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj powierzchni 

 

m² 

Stawka  

netto za 

m² 

 

Vat 

Ilość 

(krotność 

w 

okresie) 
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1 powierzchnia  komunikacji w 

budynkach 

12 065,94  23% 13 

2 powierzchnia pomieszczeń  

wspólnego użytkowania                                  

(wózkownie, suszarnie) oraz 

pomieszczeń technicznych 

2 041,95  23% 4 

3 powierzchnia utwardzona 

zewnętrzna  

11 256,78  8% 8 

4 powierzchnia do odśnieżania 

chodników i dróg dojazdowych 

(bez miejsc parkingowych i 

patio) 

6 055,77  8% 5 

5 powierzchnia terenów 

zielonych w tym koszenie 

trawy 1 x w miesiącu 

5 487,10  8% 8 

6 powierzchnia terenów 

zielonych sprzątanie (zima) 

5 487,10  8% 5 

7 powierzchnia garaży 

wielostanowiskowych w tym 

mechaniczne zamiatanie 11 

m-cy w roku i 2 x w roku 

mycie mechaniczne posadzek 

13 691,28  23% 13 

 

3. Wszystkie ceny jednostkowe netto określone w ust. 2 ustala się na okres trwania 
umowy i nie będą one podlegały żadnym zmianom, chyba że zajdą okoliczności 
przewidziane w niniejszej umowie, w szczególności określone w  § 5 ust. 5 umowy. 

§ 4. 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Rozliczenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg 
następujących zasad: 

1) Rozliczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości oraz utrzymania i 

pielęgnacji zieleni, zgodnie z czynnościami określonymi w załączniku nr 1 nastąpi 
fakturami w cyklu miesięcznym, w oparciu o załącznik  do faktury z wyliczoną 

wartością usługi dla każdej nieruchomości oddzielnie. 

2) Na podstawie zapisów w protokołach, o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej 
umowy, administrator potwierdza na fakturze wykonanie usług,  

3) Wykonawca złoży fakturę w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej do 10-go dnia 
następującego po okresie rozliczeniowym. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy 
Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako nabywcę, odbiorcę faktury i płatnika 

oraz adres: 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 

Ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, NIP: 5222592920 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto wykonawcy w…………………… 

nr……………………………………. w terminie 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu 
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prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem do niej wskazanym w ust 1 

powyżej, a w razie powierzenia prac podwykonawcy powyższy załącznik powinien 
być także podpisany przez podwykonawcę i dołączone do niego oświadczenie 
podwykonawcy o zakresie i wartości wykonanych prac, otrzymaniu za nie 

wynagrodzenia w całości od Wykonawcy i zrzeczeniu się roszczeń z tytułu ich 
wykonania wobec Zamawiającego, jak również dołączony dowód zapłaty powyższej 

należności podwykonawcy. W razie nieprawidłowości w wystawionej fakturze bądź 
niedołączenie powyższych dokumentów, faktura będzie zwracana bez jej zapłaty i z 
tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych. 

4. Zapisy w protokołach odbioru, dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania 
usług, będą stanowiły podstawę do naliczania i potrącania kar umownych zgodnie 

z § 7 ust. 1 z należności objętych fakturą. 

5. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany 

wynagrodzenia w wypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

§ 5. 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca w celu realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić na podstawie 
umowy o pracę …….  osoby/osób wykonujące/ych bezpośrednie czynności 

związane z realizacją zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia*: 

*Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
cały okres obowiązywania umowy, odpowiednio do części na jaką złożono ofertę. 

Suma ubezpieczenia wynikająca z ww. polisy nie może być niższa niż 
.......................................... zł. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia 

polisy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

7. Wszelkie uszkodzenia budynków, jego elementów, instalacji, trwałe lub 
nieodwracalne uszkodzenia zieleni, itp. oraz szkody w terenie powstałe z winy 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo usunąć na koszt Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niewywiązania się z obowiązków 
określonych niniejszą umową. 

9. W przypadku, gdy osoba nadzorująca usługi ze strony Zamawiającego zostanie 
obciążona karą porządkową z tytułu niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę prac określonych w umowie, Wykonawca 
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zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez osobę nadzorującą usługi 

ze strony Zamawiającego z tego tytułu, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
dokumentu obciążenia karą, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w terminie 2 godzin od zgłoszenia przez 
administratora budynku stwierdzonych uchybień w utrzymaniu porządku i czystości 

na wskazanym terenie. 

11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług określonych niniejszą umową 
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. Powierzenie wykonania umowy 

podwykonawcy wskazanemu w ofercie wymaga uprzedniego przedstawienia 
Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą celem jej akceptacji przez 

Zamawiającego, a następnie przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z 
podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia, przewidując w szczególności, że 

uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy 
będą mogły być realizowane wobec podwykonawcy. Wymogi określone w zdaniu 
poprzedzającym stosuje się odpowiednio o zmiany umowy z podwykonawcą. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania 
podwykonawcy jak za własne, w tym za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, zaś 

niewykonanie bądź nienależyte wykonywanie obowiązków przez podwykonawcę 
upoważnia Zamawiającego do odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu 
umowy skutkiem czego Wykonawca będzie zobowiązany wykonać obowiązki 

samodzielnie. Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty bezpośrednio 
podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia spłacając w ten sposób dług 

Wykonawcy wobec podwykonawcy i potrącając tę kwotę z wynagrodzenia 
Wykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia pisemnego 
stanowiska w tej kwestii.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom realizujących zlecenia 
jednolitego stroju roboczego z nazwą/logo Wykonawcy, a w przypadku braku 

oznaczenia identyfikatorów osobistych. Ubiory muszą być czyste i estetyczne. 
Przynajmniej jeden pracownik z ekipy powinien mieć zapewnioną łączność GSM. 
Pracownicy będą nie karani, z ważnymi badaniami lekarskimi niezbędnymi do 

wykonywania powierzonych obowiązków, uprzednio zgłoszeni pisemnie 
Zamawiającemu, posiadający stosowne przygotowanie i przeszkolenie do 

wykonywania tego rodzaju prac, przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i 
środków transportu oraz środków czystości w ilości i jakości odpowiedniej do 
prawidłowego wykonania obowiązków, przy czym środki czystości muszą być 

skuteczne i powszechnie dostępne na rynku, posiadające odpowiedni atest, 
bezpieczne i nietoksyczne dla ludzi, mienia i środowiska, nowe i wolne od wad. 

Środki niezbędne do realizacji umowy, w szczególności takie jak środki czystości 
Wykonawca będzie nabywał we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia 
określonego w niniejszej umowie. 

13. Ilekroć w trakcie realizacji niniejszej umowy wystąpią sytuacje lub zdarzenia, które 
mogłyby narazić Zamawiającego na straty lub też zagrozić zdrowiu bądź życiu 

ludzkiemu, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych 
czynności mających na celu zabezpieczenie przed skutkami tych zdarzeń z 
jednoczesnym powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji lub 

zdarzenia oraz o podjętych przez Wykonawcę działaniach zabezpieczających. 

14. W przypadku nałożenia na Zamawiającego przez uprawnione organy (sanitarno-

epidemiologiczne, Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, itp.) obowiązków, w tym 
kar pieniężnych, wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonywania 

obowiązków przez Wykonawcę, Wykonawca obowiązany jest do pokrycia kosztów z 
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nich wynikających w pełnej wysokości, w terminie 7 dni od daty wezwania. 

15. W przypadku niewykonywania bądź niewłaściwego wykonywania przez  Wykonawcę 
przedmiotu umowy, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może zlecić 
wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§ 6. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 100 zł brutto za każdy przypadek niewykonania danej czynności w sposób 
określony w opisie przedmiotu zamówienia, 

2) 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy 

3) 50,00 zł za naruszenie standardów wizerunkowych, określonych w § 5 ust. 12; 

2. W przypadku konieczności skorzystania przez Zamawiającego z zastępczego 

wykonania zleconych usług Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 200 % wartości 
niewykonanych prac. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości przedmiotu 
umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1, 2 i 3. 

4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez 
Zamawiającego, liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia 
Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie 

pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł 
brutto. Kara umowna będzie naliczana za każdy następny miesiąc, w którym 

Wykonawca nie wypełnił zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 niniejszej 
Umowy, od każdej osoby oddzielnie. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej z kwoty 

należnego wynagrodzenia. 

6. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia usług, 

ani z innych zobowiązań umownych. 

7. Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 

 

§ 7. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie 
od przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności, gdy: 

1) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy i Zamawiający odstąpi od umowy w terminie jednego miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy 
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2) dokonana zostanie taka zmiana planu gospodarczego Zamawiającego, że 

nie będą przewidziane środki na realizację całości lub części umowy przy czym 
w powyższych przypadkach Wykonawca nie może żądać kary umownej ani 
odszkodowania i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym, gdy: 

1) Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje przedmiot umowy, 

2) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie 
z przeznaczeniem, 

3) Wykonawca zapłacił dwukrotnie karę umowną w okresie jednego kwartału, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od części umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 powinno nastąpić w formie 
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w okolicznościach 

wymienionych powyżej Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma 
obowiązek realizować przedmiot umowy. 

6. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, niezależnie od kar 

umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy. 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, po jej 
zawarciu z  Wykonawcą, w przypadkach, gdy:  

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

2) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony, 

3) wystąpi siła wyższa, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, 

4) w zakresie podwykonawców, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, 

3. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ustępie poprzedzającym stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, w formie 
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności zmiany.  

4. Nie stanowi zmiany umowy - wymaga jednak pisemnego powiadomienia każdej ze 
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Stron:  

1) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

2) zmiana w składzie osób Stron odpowiedzialnych za realizację umowy, 

3) zmiana załączników do umowy w nieistotnym zakresie. 

5. Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego będą doręczane na adres siedziby 
Zamawiającego: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp.  z o.o.  

01-471 Warszawa, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 

Tel. 22/304-11-11 do 13, fax 22/304-11-14, e-mail: tbs@tbspolnoc.pl 

natomiast do Wykonawcy - na adres: …………………………………… 

6. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej 

zmianie danych do korespondencji. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, 
że pismo wysłane do drugiej Strony uznaje się za doręczone. 

7. Pismo przesłane drugiej Stronie na adres określony w ust. 2 awizowane i 
nieodebrane, uznaje się za doręczone od daty pierwszego awiza. 

8. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

10.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na 
osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

11.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 
na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

12.Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i 
innych obowiązujących przepisów prawa. 

13.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

14.Integralną częścią umowy są: 

1) Zał. nr 1 - wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność TBS 

2) Zał. nr 2 - szczegółowy zakres czynności do wykonania  

3) Zał. nr 3 – wykaz pracowników Zamawiającego pełniących nadzór  

4) Zał. nr 4 – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy 

5) Zał. nr 5 – oferta wykonawcy (formularze; oferty i cenowy – kopia) 


