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U M O W A 
 

Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz oraz na 
zewnątrz obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A 

 
zawarta w Polkowicach w dniu ………… roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 – t.j.)  , pomiędzy: 
 
Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A,  ul. Młyńska 4 , 59-100 Polkowice, 
reprezentowanym przez: 
Beatę Betka – Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
................................................................................................................................................................................................ 
,reprezentowaną przez: 
............................................................................................................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści : 

§ 1. 
Przedmiot umowy. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek starannego działania w zakresie realizacji usług porządkowo 
– czystościowych w obiekcie Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A , naleŜącym 
do Zamawiającego, zlokalizowanym w Polkowice, ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, zwanego w dalszej części Umowy 
Obiektem. Wykonawca świadczy usługi porządkowo - czystościowe wykorzystując własny sprzęt i środki chemiczne. 
2. Wykaz pomieszczeń i wielkość rejonów, na których ma być wykonywana usługa w określonych przedziałach 
czasowych szczegółowo określają : 
- Załącznik 1 – Lokalizacja i charakterystyka obiektu Zamawiającego oraz zakres wymaganych czynności do 
wykonania 
- Załączniki nr 1A i 1B- sprzątanie tych pomieszczeń i rejonów odbywa się przez 12 mc -y w roku , 
- Załącznik nr 1 C – sprzątanie tych pomieszczeń i rejonów odbywa się w sezonie letnim. 
Sezon letni określa się od ...................................... z moŜliwością przesunięcia tego terminu o jeden 
tydzień wcześniej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego odrębnym pismem. 
- Załącznik nr 1D – sprzątnie tych pomieszczeń i rejonów obywa się w czasie przerwy technicznej ( 1,5  tygodnia w 
roku). 
Wykonawca o terminie przerwy technicznej zostanie powiadomiony przez Zamawiającego z 2- tygodniowym 
wyprzedzeniem odrębnym pismem. 
3. Przekazanie obiektów, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego, w którym ustalony zostanie stan obiektów z chwili zawarcia Umowy. W tym samym trybie obiekt zostanie 
przekazany Zamawiającemu po zakończeniu umowy. 
4. Prowadzenie usługi polega na wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków zgodnie z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz złoŜonej przez Wykonawcę oferty (stanowiących integralną część niniejszej umowy) a 
nadto Załączników nr 1, 1A , 1B, 1C, 1D do niniejszej umowy, zawierających harmonogram z podziałem na 
szczegółowe czynności i zakres serwisu dziennego, nocnego sprzątania głównego , sezonu letniego oraz przerwy 
technicznej dla poszczególnych pomieszczeń nieruchomości Zamawiającego podlegających usłudze.  

§ 2. 
Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy    

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie waŜne zezwolenia i koncesje (wymagane w świetle obowiązujących 
przepisów prawa) do wykonywania przedmiotu Umowy. 
2. Osoby, którymi Wykonawca posłuŜy się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy posiadać będą kaŜdorazowo 
aktualne badania lekarskie, ksiąŜeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych,  zaświadczające o braku 
przeciwwskazań do wykonywania prac objętych Umową. Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia na kaŜde 
Ŝądanie Zamawiającego oraz właściwych urzędów wszystkich dokumentów potwierdzających uprawnienia członków 
jego personelu do wykonywania usług objętych niniejszą umową. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług objętych niniejszą Umową zgodnie z ustalonym 
harmonogramem oraz zgodnie z przepisami prawnymi i normami technicznymi obowiązującymi w danym zakresie ze 
starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej działalności. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w momencie podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej listy 
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pracującego na obiekcie personelu. Liczba osób umieszczonych na liście jest minimalną ilością osób wykonujących 
pracę i nie moŜe ona ulec zmniejszeniu do końca trwania umowy. 
5. Personel musi zostać przeszkolony przez kompetentną osobę nadzorującą ze strony Wykonawcy (staraniem i na koszt 
Wykonawcy) przed przystąpieniem do pracy – zarówno w zakresie organizacji pracy, bhp, technologii, obsługi maszyn i 
urządzeń oraz stosowania środków (w tym chemicznych) słuŜących wykonywaniu usługi. Wykonawca zobowiązany 
jest równieŜ do zapoznania wszystkich członków swojego personelu z wewnętrznymi regulaminami działania Obiektu, 
który to Regulamin Obiektu zobowiązuje się dostarczyć Zamawiający w chwili zawarcia niniejszej umowy. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest poinformować swój personel o fakcie pełnego monitoringu obiektu. Na 
Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoŜy stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie zatrudnianego przez 
siebie personelu w powyŜszym zakresie. 
6. Przy usuwaniu odpadów zebranych w obiekcie (oraz odpadów powstałych w trakcie wykonywania usług), 
Wykonawca zobowiązuje się do ich sortowania zgodnie z systemem zbierania odpadów, obowiązujących w Obiekcie 
oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie. Odpady po zuŜytych środkach słuŜących wykonaniu przedmiotu Umowy 
Wykonawca – jako wytwórca tego odpadu – usuwa i zagospodarowuje własnym staraniem i na własny koszt (worki na 
śmieci i ich transport do miejsca składowania ) . 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia naleŜytego stanu sanitarno –higienicznego Obiektu. PowyŜsze dotyczy 
równieŜ udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego pomieszczenia i magazynu, z których korzysta w ramach 
niniejszej Umowy. Po ustaniu niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
przedmiotowego  pomieszczenia i magazynu w stanie nie pogorszonym. W przypadku naruszenia powyŜszego 
obowiązku Zamawiający zastrzega sobie prawo obciąŜenia Wykonawcy kosztami związanymi z powstaniem szkody. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i okazywania na Ŝądanie Zamawiającego „Segregatora Wykonawcy” 
zawierającego następujące dokumenty: 
- protokoły z przeprowadzonych szkoleń oraz instruktaŜu bhp personelu Wykonawcy; 
- listy członków personelu aktualnie zatrudnionych w obiekcie wraz z ich aktualnymi badaniami lekarskimi 
- protokoły wizyt osoby odpowiedzialnej za stały nadzór i kontrolę ze strony Wykonawcy; 
- karty pracy maszyn i urządzeń ( zawierające rok produkcji ) ; 
- plan utrzymania czystości obiektu 
- kwestionariusze bezpieczeństwa stosowanych środków chemicznych; 
- harmonogramy wykonywania poszczególnych usług; 
- kopie protokołów potwierdzających wykonanie usług na rzecz Zamawiającego; 
- instrukcje producentów (lub importerów), określające zakres i technologie środków chemicznych, stosowanych przy 
wykonywaniu usług. 

§ 3. 
Nadzór Zamawiającego nad Personelem. 

1. Strony zobowiązują się do stałego koordynowania i bieŜącej kontroli właściwego wykonywania usług porządkowo-
czystościowych. 
2. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza Pana/Panią 
………………………, ...................................., tel. kom. ………………………………… . Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich zmianach w tym zakresie. 
3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób upowaŜnionych do kontaktu z Wykonawcą i przekazywania uwag na 
1 dzień przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 
Wykonawcę w formie pisemnej o wszelkich zmianach w tym zakresie. 
4. Strony dopuszczają zmianę osób o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu a wynikającą z rotacji na 
stanowiskach pracy, zmian organizacyjnych u kaŜdej ze Stron i tym podobnych zdarzeń . Zmiany takie nie stanowią 
zmiany treści umowy, wymagają jednak powiadomienia drugiej strony. 
5. Osoba nadzorująca ze strony Wykonawcy zobowiązana jest do niezwłocznego stosowania się do zaleceń, uwag, 
wskazówek Zamawiającego w zakresie wykonywanych usług. 
6. Osoba nadzorująca ze strony Wykonawcy winna być osiągalna telefonicznie przez całą dobę. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do stałego dbania o naleŜyty i schludny wygląd personelu, zapewnienia jednolitej 
odzieŜy ochronnej oraz imiennych identyfikatorów. 

§ 4. 
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

1. Członkowie personelu Wykonawcy, nie świadczący w danym momencie usług w Obiekcie, nie są uprawnieni do 
przebywania na terenie Obiektu. 
2. Wykonawca (oraz jego personel) są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania obowiązku utrzymania w 
tajemnicy (takŜe po ustaniu stosunku umownego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz w kaŜdym przypadku 
rozwiązania stosunku łączącego Wykonawcę i członka jego personelu) wszelkich informacji, w których posiadanie 
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weszli w związku z wykonywaniem usług na rzecz Zamawiającego (w szczególności dotyczących procedur 
bezpieczeństwa, w tym związanych z ochroną przeciwpoŜarową oraz techniki i wyposaŜenia obiektu itp.) 

§ 5. 
Czas trwania umowy. 

1. Umowę niniejszą zawiera się na okres 6 miesięcy od dnia jej podpisania. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy. 
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
5. Zamawiający jest uprawniony, po trzykrotnym pisemnym upomnieniu, do odstąpienia od Umowy, w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy lub obowiązujących 
przepisów prawa, bądź w przypadku uchybienia w wykonaniu przedmiotu umowy zagraŜającego zdrowiu osób 
korzystających z obiektu. Uprawnienie takie przysługuje Zamawiającemu równieŜ w przypadku stwierdzenia przez 
uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia przez Wykonawcę lub członków jego personelu 
obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania usług objętych Umową. 

 
§ 6. 

Wynagrodzenie. 
1. Wykonawca za okres trwania umowy wskazany w § 5 ust. 1, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zaoferowane w 
przetargu które wynosi ……………………………słownie (………………………………………………………) 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 wypłacane będzie Wykonawcy co miesiąc w wysokości 1/6 wynagrodzenia 
wskazanego w ust. 1 tj. w wysokości ................. zł (słownie: ........................złotych), przy czym wynagrodzenie za 
miesiąc ........................... 2013 r. płatne jest w wysokości ................ zł (słownie: ........... złotych), natomiast 
wynagrodzenie za miesiąc ........................... 2014 r. płatne jest w wysokości ................ zł (słownie: ........... złotych)..  
(Wynagrodzenie za pierwszy i ostatni miesiąc trwania umowy zostanie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni 
świadczenia usługi za te okresy tj. ilość dni świadczenia usługi/ilość dni miesiąca*1/6 wynagrodzenia wskazanego w 
ust. 1 ). 
3. Ryczałt ten zawiera  wszelkie koszty niezbędne do realizacji niniejszej umowy a w szczególności wynagrodzenie za 
czynności wyszczególnione w Załącznikach nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D, sprzęt drobny, maszyny, worki na śmieci i środki 
chemiczne do wykonywania usługi, dostarczane przez Wykonawcę, zawarte w Załącznikach nr 3 i 4 oraz opłatę za 
nadzór, koszty dojazdu, transportu, ubezpieczeń oraz uwzględnia wszelkie utrudnienia związane z realizacją umowy, 
jak równieŜ konieczność świadczenia usługi w przypadkach nieplanowanych i nieprzewidzianych będących 
następstwem zdarzeń losowych na Ŝądanie Zamawiającego.  Ponadto w ryczałcie uwzględniona jest opisane w 
Załączniku 1C sprzątanie terenów zewnętrznych w okresie letnim określony w § 1. pkt. 2. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do pomniejszenia wynagrodzenia o naliczone kary umowne bądź/i poniesione 
koszty naprawienia szkody wyrządzonej przez Wykonawcę.  
 

§ 7. 
Warunki płatno ści 

1. Zamawiający zapłaci naleŜność po wykonaniu usługi w danym miesiącu obrachunkowym na podstawie faktury VAT 
wystawianej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić naleŜności na konto Wykonawcy nr ……….. w terminie 21 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie naleŜności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki. 
4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają Ŝe, są płatnikami podatku od towaru i usług VAT o numerach: 
NIP Wykonawcy: ………………………. 
NIP Zamawiającego: 692 20 68 848 
5. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu swoich przedstawicieli. 
6. Zapłata wynagrodzenia o której mowa w pkt.1 zostanie pomniejszona o koszty naprawy szkód wyrządzonych przez 
Wykonawcę w trakcie wykonywania usługi porządkowej oraz kary umowne, na podstawie odrębnie wystawionych 
przez Zamawiającego not księgowych. 

§ 8. 
Kary umowne. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o którym to naliczeniu Wykonawca zostanie 
poinformowany w pisemnym wezwaniu do wykonania lub właściwego wykonania Umowy. Kary umowne będą 
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naliczane w następujących przypadkach: 
a) za nieprzystąpienie do świadczenia usługi w danym dniu i jej niewykonanie, w wysokości 2.000,00 PLN za kaŜdy 
rozpoczęty dzień, w którym usługi nie będą wykonywane (dotyczy sprzątania powierzchni opisanych w Załącznikach 
nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D) 
b) za opóźnienie dłuŜsze niŜ 2 godziny w przystąpieniu do świadczenia usług w danym dniu, w wysokości 200,00 PLN 
za kaŜdą rozpoczętą godzinę takiego opóźnienia, 
c) w wysokości 500,00 PLN za kaŜdy stwierdzony przez Zamawiającego, nie zgłoszony uprzednio Zamawiającemu, 
przypadek: 
- braku (lub niewłaściwej ilości) maszyn słuŜących wykonaniu usługi – uzgodnionych z zamawiającym zawartych w 
Załączniku nr 3, 
- stosowaniu wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych lub środków chemicznych innych niŜ uzgodniono z 
Zamawiającym zawartych w Załącznikach nr 3 i 4 
d) za nienaleŜyte wykonanie prac porządkowych stwierdzonych podpisanym przez obie strony Raportem Dobowym 
(Załącznik nr 2) w wysokości 500,00 PLN za kaŜdy stwierdzony przypadek nienaleŜytego wykonania usługi określonej 
w Załączniku nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D; nieuzasadniona odmowa podpisania Raportu Dobowego ze strony Wykonawcy nie 
pozbawia Zamawiającego roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Prawo do naliczania kar umownych nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 
3. Zamawiający zastrzega moŜliwość dochodzenia zapłaty kar umownych z wniesionego przez Zleceniobiorcę 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w §12. 

§ 9. 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z niewykonania, z nienaleŜytego lub 
niewłaściwego wykonania umowy jak równieŜ za szkody w mieniu Zamawiającego spowodowane przez personel 
Wykonawcy. 
2. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody (uszkodzenie elementów, pogorszenie wyglądu, itp.) będące 
skutkiem uŜycia niewłaściwych lub nie uzgodnionych z Zamawiającym środków czyszczących, urządzeń, niewłaściwej 
techniki czyszczenia lub braku kwalifikacji zatrudnionego personelu. Wykonawca odpowiada równieŜ za wszelkie 
szkody wyrządzone przez personel, działaniem bądź zaniechaniem w tym równieŜ te wyrządzone osobom trzecim, 
klientom Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A  (np. kradzieŜ mienia, nie 
zabezpieczenie lub niewłaściwe zabezpieczenie czyszczonych powierzchni, itp.). 
3. Członkowie personelu Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego przekazania osobom reprezentującym 
Zamawiającego przedmiotów, które zostały znalezione w obszarach wykonywania usług. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia trzeźwości członków jego personelu w trakcie wykonywania 
czynności objętych niniejszą Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli trzeźwości Członków personelu 
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia, iŜ Członek personelu Wykonawcy jest w stanie wskazującym na spoŜycie 
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, Zamawiający wydali go poza teren obiektu. Postanowienia poprzedzające stosuje 
się takŜe w odniesieniu do uŜywania przez personel Wykonawcy innych niŜ alkohol środków odurzających. 
5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania osobom reprezentującym Zamawiającego (w formie pisemnej) 
wszelkich zauwaŜonych przez siebie lub personel nieprawidłowości, dotyczących stanu technicznego i sanitarnego stref 
obiektu, objętych zakresem usługi. 
6. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy na piśmie o kaŜdorazowym stwierdzonym wypadku 
nienaleŜytego wykonania usługi. Stwierdzanie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania usługi będzie następować na 
podstawie Raportu Dobowego. 

§ 10. 
Ubezpieczenie Wykonawcy. 

1. Wykonawca zawrze na cały okres wykonywania usług umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
obejmującej swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Aquapark Polkowice Regionalne 
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej 
Umowy. Suma ubezpieczenia OC musi wynosić minimum 1.000.000,00 PLN (milion złotych) za jedno i wszystkie 
zdarzenia objęte umową OC. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1. 
Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 
3. Przed upływem terminu waŜności polisy OC Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia Zlecającemu polisy na 
kolejny rok kalendarzowy. 
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4. Z zobowiązania uiszczenia odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty Wykonawca nie jest zwolniony równieŜ w 
przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Wykonawca zawarł stosowną Umowę, odmówi wypłaty 
całości lub części świadczenia lub gdy wypłacona kwota nie wystarczy na zaspokojenie całości roszczeń. 
5. W przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zawarcia kolejnej umowy OC (do ubezpieczenie) na taką samą kwotę. 
6. Zawierając umowę ubezpieczenia, o której umowa w niniejszym paragrafie Wykonawca wyłącza jednocześnie 
odpowiedzialność Zamawiającego za szkody poniesione przez członków personelu Wykonawcy w związku z 
wykonywaniem przez nich usług objętych Umową. 

§ 11. 
Obowiązki Zamawiającego. 

1. Zamawiający umoŜliwi wykonywanie usługi poprzez: 
a) zapewnienie dostępu do rejonów objętych usługą w godzinach, o których mowa w Załącznikach nr 1, 1A,1B,1C,1D 
do niniejszej umowy; 
b) udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń na terenie obiektu niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi, 
c) udostępnienie Wykonawcy dostępu do mediów, takich jak energia elektryczna, woda itp., niezbędnych do 
prawidłowego wykonania usługi, 
d) zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych pracy w miejscach prowadzenia usługi - w 
szczególności właściwe ogrzewanie pomieszczeń oraz dostęp do sanitariatów , 
e) zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi zgodnych z przepisami p. poŜ. i bhp, 
f) zapewnienie materiałów eksploatacyjnych . 
2. Zamawiający odpowiada za stan zabezpieczenia poszczególnych obiektów (dotyczy to w szczególności: zamków, 
zamknięć, oświetlenia, ogrodzenia, zabezpieczenia ppoŜ. itp.). 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę i członków jego personelu w 
związku z uŜytkowaniem pomieszczeń, o których mowa w ust. 1b niniejszego paragrafu. 

§12. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Zleceniobiorca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 tj. kwotę …………..złotych, w formie ………………………., które zostanie zwrócone w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania je przez Zleceniodawcę za naleŜycie zrealizowane, z 
zastrzeŜeniem § 8. 
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy m.in. pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania umowy oraz zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy. 

§13. 
Dodatkowe postanowienia umowy. 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu pod rygorem niewaŜności. 
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszej Umowy jest Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 

§ 14. 
Wykaz Załączników. 

NiŜej wymienione Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 
Załącznik 1 – Lokalizacja i charakterystyka obiektu Zamawiającego oraz zakres wymaganych czynności do wykonania 
Załącznik 1A – Zakres czynności objętych umową – serwis nocny 
Załącznik 1B – Zakres czynności objętych umową – serwis dzienny 
Załącznik 1C – Zakres czynności objętych umową – serwis terenów objętych usługą porządkową w sezonie letnim 
Załącznik 1D – Zakres czynności objętych umową – serwis podczas przerwy technicznej 
Załącznik nr 2 – Raport Dobowy 
Załącznik nr 3 – Wykaz wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji 
zamówienia 
Załącznik nr 4 – Wykaz środków chemicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia 
Załącznik nr 5 - Kopia polisy OC Wykonawcy 
 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 2 
 

RAPORT DOBOWY 
Z dnia: .............................. 
 
Strefa 1 – Hol Główny (teren przed wejściem, wiatrołap, hol główny, szatnie, kasa - "łódka", sanitariaty)  
 
Odebrano bez uwag ……….................... Zgłoszono uwagi ………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
 
Termin realizacji wskazanych prac ……………………………………………………........................ 
 
Strefa 2 – Sauny (sauny Tureckie, sauny Fińskie, sanitariaty, szatnie, taras zewnętrzny W SEZONIE)  
Odebrano bez uwag ………....................... Zgłoszono uwagi ……….................................................. 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
 
Termin realizacji wskazanych prac ……………………………………………………....................... 
 
Strefa 3 – Pomieszczenia administracji i Przychodni (szafki, toalety,szyby, podłogi) 
 
Odebrano bez uwag ………. ......................Zgłoszono uwagi ……….................................................. 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………................ 
 
Termin realizacji wskazanych prac ……………………………………………………....................... 
 
Strefa 4 – Hala Basenowa, szatnie pływalni (kratki i koryta przelewowe, plaŜe, kratki nawiewowe, zjeŜdŜalnie 
wew. i zew., schody, taras Baru mokrego, leŜaki, barierki, baseny dezynfekcyjne, elementy chromowe, brodzik,  
szyby,przebieralnie, szafki, toalety, natryski) 
 
Odebrano bez uwag ………....................... Zgłoszono uwagi ……….................................................. 
………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………................ 
 
Termin realizacji wskazanych prac ……………………………………………………....................... 
………………………………………… ………………………………………….............................. 
 
 
................................                                                                                                 .............................. 
Wykonawca                                                                                                               Zamawiający 
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Załącznik nr 3 
 
 

Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia 

 

Lp. Wyszczególnienie ( typ, model, rok produkcji, producent, parametry) Liczba jednostek 
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Załącznik nr 4 
 

 
Wykaz środków chemicznych 

dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia 
 
 

Lp. Wyszczególnienie ( nazwa, producent, parametry) Liczba jednostek 

   

   

   

   

   

   

   

 


