
UMOWA 
zawarta w dniu ...................................., w Łące, pomiędzy: 

Gminą Pszczyna, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, Nip: 6381808250, 
reprezentowaną przez: 
Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka, 

w imieniu której działa: 

Gabriela Januszewska – Dyrektor, 

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”, 
a 

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

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”,   
łącznie zwanymi dalej również „Stronami”. 

§1 

Zleceniodawca oświadcza, że toalety publiczne położone są na terenie Parku Pałacowego w Pszczynie                   

i mieszczą się w budynku murowanym. Obiekt podzielony jest na część damska i męską. W części damskiej 

znajdują się trzy kabiny i dwie umywalki, w części męskiej znajduje się  jedna kabina, dwa pisuary i  jedna  

umywalka oraz jedna kabina dla osoby niepełnosprawnej. W obiekcie znajduje się pomieszczenie gospodarcze 

i pomieszczenie socjalne dla osoby obsługującej toalety publiczne. Obiekt ogrzewany jest elektrycznie. 

 

§ 2 

Zleceniodawca oświadcza, że za korzystanie z toalet publicznych pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą Nr 

XIX/285/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie opłaty za korzystanie z toalet 

publicznych znajdujących się na terenie gminy Pszczyna w wysokości 2,00 zł. Uiszczanie opłaty odbywa się 

poprzez wrzucenie monety (monet) do otworu automatu umieszczonego przy drzwiach wejściowych do 

budynku toalet publicznych. Środki pieniężne zgromadzone w kasetach automatów toalet publicznych 

pobierane będą przez Zleceniodawcę. 

 

§3 

Obsługę toalet publicznych  położonych na terenie Parku Pałacowego w Pszczynie Wykonawca wykonuje:                  

1. W okresie od 01.03.2022r. do 31.10.2022r.: 

a)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000  - 1800 , 

b)  w soboty, niedziele i święta w godzinach od 1000 – 2000  

2. W okresie od 01.11.2022r. do 31.12.2022r.  

a)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  - 1600 , 

b)  w soboty, niedziele i święta w godzinach od 1000 – 1900  

 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia fizyczną, stałą obecność pracownika przy obsłudze toalet w 

godzinach ich otwarcia.  

 

§4 

Zleceniodawca powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane obsługą toalet publicznych 

położonych na terenie Parku Pałacowego w Pszczynie w zakresie: 

 

Zakres robót i częstotliwość ich wykonywania: 

Lp. Zakres czynności Częstotliwość wykonania 

1 Mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych  codziennie 

2 Dezynfekcja klamek, przycisków spłuczek, toalet, 

pisuarów  

co godzinę 

3 Mycie, doczyszczanie i dezynfekcja glazury codziennie 

4 Opróżnianie koszy na odpady i wymiana wkładów 

foliowych 

codziennie 

5 Uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru wg potrzeb 



toaletowego oraz środków zapachowych 

6 Mycie okien, stolarki drzwiowej, przegród( bez 

konieczności pracy na wysokości) 

wg potrzeb 

7 Mycie luster  codziennie 

8 Kontrola i w razie potrzeby zamykanie drzwi 

wejściowych po każdym wejściu i wyjściu klienta 

wg potrzeb 

9 Udrażnianie sanitariatów  wg potrzeb 

10 Uzupełnianie pojemników do dezynfekcji rąk  wg potrzeb 

11 Utrzymanie czystości wokół toalet codziennie 

 

§5 

1. W okresie pandemii Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i do przestrzegania zasady iż w toalecie 

publicznej położonej na terenie Parku Pałacowego w Pszczynie jednorazowo może przebywać w części 

damskiej - 1 osoba i w  części męskiej – 1 osoba.   

 

2.  Obsługę toalet publicznych  należy prowadzić w należytym stanie sanitarnym, odpowiadającym wymogom 

państwowej inspekcji sanitarnej z pełną odpowiedzialnością przed instytucjami kontrolnymi. 

 

3. Wszelkie środki czystości potrzebne do obsługi toalet publicznych, takie jak papier toaletowy, ręczniki 

papierowe, środki odkażające, środki dezynfekujące, worki na śmieci, środki zapachowe, mydła itd. 

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

 

§6 

Za wykonaną pracę Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne  zgodnie z ofertą z dnia............w 

wysokości: 

netto.............................................. ..    złotych, słownie netto   ...................................................................... 
plus podatek...... .......%VAT .............  złotych, słownie  ................................................................................ 

brutto   .............................................   złotych, słownie brutto .......................................................................            

za jeden miesiąc kalendarzowy. 

 
Fakturę miesięczną należy wystawić na: 

Nabywca:  Gmina Pszczyna, Rynek 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381808250, 

Odbiorca:  Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka, 

Fakturę należy przesłać na adres odbiorcy: Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie,                     

ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka. 
 

§7 

Należność za wykonaną usługę będzie wypłacona przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę  na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni po dostarczeniu faktury do siedziby 

Zleceniodawcy.  

 

§8 

1. Zleceniodawca ma prawo do bieżącej kontroli wykonywanej usługi w ramach przedmiotowej umowy,                     

z której będzie sporządzana notatka służbowa. 

 

2. W przypadku stwierdzenia uchybień notatka służbowa będzie stanowić podstawę do naliczania kar 

umownych. 

 

3. Wykonawca lub osoba upoważniona przez Wykonawcę zobowiązuje się każdorazowo do uczestnictwa                   

w kontrolach realizacji usługi zleconej niniejszą umową. 

 

§9 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo 



naliczyć następujące kary umowne: 

a) 1% przysługującego wynagrodzenia miesięcznego za każdorazowe stwierdzenie braku dostępności do toalet 

publicznych w godzinach ich otwarcia z wyłączeniem przerw związanych z brakiem wody, energii 

elektrycznej bądź awarii urządzeń, 

b)  5% przysługującego wynagrodzenia miesięcznego za każdorazowe stwierdzenie nie wykonania zakresu 

czynności wskazanego w § 4 niniejszej umowy. 

 

§10 

1 .Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej do dnia .................... . W razie upływu ww. terminu, Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłożenia obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, co najmniej do czasu obowiązywania niniejszej 

umowy.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno - prawną wobec osób trzecich za szkody oraz skutki 

nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcjonowaniem  toalet publicznych. 

 

§11 

Umowa obowiązuje od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.12.2022r. 

 

§12 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo w razie nienależytego wywiązywania się z zawartej umowy do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§14 

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§15 

Klauzula informacyjna RODO została przekazana Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. 

 

§16 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZLECENIODAWCA                WYKONAWCA 


