
Umowa 

 
Zawarta w dniu ………….. r., 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 powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane ze stałym utrzymaniem 

czystości budynków i posesji zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik niniejszej umowy w zakresie: 

 

 

lp. Rodzaj robót Krotność wykonania 

1 Zamiatanie oraz mycie klatek schodowych raz w tygodniu 

 Zamiatanie oraz mycie pomieszczeń wspólnego użytku, zejść do 

piwnicy i korytarzy piwnicznych 

raz w miesiącu 

2 Odkurzanie (ocieranie kurzu) regulaminów, skrzynek na listy, szaf 

licznikowych. 

2 x m-c 

3 Odkurzanie ścian, usuwanie pajęczyn itp.   1 x m-c 

4 Mycie drzwi wejściowych i szyb, drzwi do piwnicy, drzwi do 

pomieszczeń wspólnego użytki, balustrad.    

2 x m-c 

6 Mycie lamperii klatki schodowej.   1 x kwartał 

7 Mycie okien na klatkach schodowych oraz w piwnicach w 

częściach wspólnych, parapetów. 

1 x kwartał 

9 Czyszczenie wycieraczek przed wejściem do budynku.   1 x w tygodniu 

11 Zgłaszanie i informowanie o zaistniałych awariach wod.-kan, 

gaz, elektrycznych.  

na bieżąco 

12 Bezzwłoczne zgłaszanie zarządcy budynku o zauważonych 

usterkach technicznych,  wynikłych szkodach np. wybite 

szyby,uszkodzone drzwi, samozamykacze itp.  

na bieżąco 

13 Sprzątanie otoczenia śmietników i kontenerów na śmieci. 

Sprzątanie altanek śmietnikowych. 

raz w tygodniu 

14 Zamiatanie, utrzymanie czystości chodników, dojść do budynków.

   

w/g potrzeb nie mniej niż 

1 x w tygodniu 

15 Odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników, dojść, w okresie 

zimowym.   

w/g potrzeb 

16 Odkuwanie lodu i usuwanie śniegu ze schodów i dojść w okresie 

zimowym.   

wg potrzeb 

17 Zawiadamianie Zamawiającego o rażącym lub uporczywym 

naruszaniu przez mieszkańców regulaminu porządku domowego. 

wg potrzeb 

 

 

 

§2 



1. Za wykonaną pracę Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne netto zgodnie z cenami 

jednostkowymi: 

- za utrzymanie czystości wewnątrz budynków   ……. zł netto/m2 
- za utrzymanie czystości chodników i dojść do posesji  ……..zł netto/m2 

 

Wartość wynagrodzenia obliczana jest przez przeliczenie ww. cen jednostkowych oraz wielkości 

utrzymywanej powierzchni wynikającej z załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

Do wyliczonego wynagrodzenia doliczany jest należny podatek Vat. 

 

Łączna wartość wynagrodzenia miesięcznego brutto wynosi ……………… zł 

 
Opis Cena 

jednostkowa 

netto za 1 m2 

(w zł) 

Ilość 

metrów 

(w m2) 

Cena 

całkowita 

miesięcznie 

netto 

(w zł) 

VAT 

(w zł) 

Cena 

całkowita 

miesięcznie 

brutto 

(w zł) 

Całkowita 

wartość 

roczna bruttu 

(w zł) 

Utrzymanie czystości 

powierzchni wewnątrz 

budynków – na miesiąc 

      

Utrzymanie czystości 

powierzchni chodników, 

placów, parkingów – na 

miesiąc 

      

 Suma:  

 

 
Fakturę miesięczną należy wystawić na: 

Nabywcę: Gmina Pszczyna, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna NIP: 6381808250, 

Odbiorcę: Administrację 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 
 

2. Wielkość utrzymywanej powierzchni może ulec zmianie pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy 

przez Zleceniodawcę o zaistniałej zmianie przed początkiem miesiąca kalendarzowego. 

 

§3 

1. Należność za wykonaną usługę będzie wypłacona na podstawie przedłożonej faktury Vat w terminie 21 

 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca będzie miał prawo naliczyć 

 ustawowe odsetki za opóźnienie. 

2. Do faktury należy dołączyć specyfikację wykonanych miesięcznych prac zgodnie z załącznikiem do umowy. 

3. Wykonawca do złożonej faktury będzie każdorazowo dołączał harmonogram prac na następny miesiąc 

określający czasokres wykonywanych prac oraz ich rodzaj w rozbiciu na poszczególne budynki. 

§4 

1.Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

a)    za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 2 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b)   za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzony przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 2 niniejszej umowy, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 2 niniejszej umowy, 

e) za każde stwierdzone nienależyte wykonanie zlecenia, w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia 

miesięcznego brutto 
2.  łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie pozbawiają Zleceniodawcy prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy 



wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
4. Zleceniodawca uprawniony jest do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§5 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  

wypowiedzenia. 

 

§6 

Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu przedmiotowego robót po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy, 

w terminie 1 miesiąca przed planowanymi zmianami. 

 

§7 

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

 

§8 

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

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§10 

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

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§11 

Klauzula informacyjna RODO została przekazana Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. 

 

§12 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZLECENIODAWCA       WYKONAWCA 


