
 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  

ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00009.2017    24.02.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00057/17    

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

 

1. W zawiązku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu uwzględnił możliwość zmiany 

wynagrodzenia umownego wyłącznie w oparciu o przesłanki, określone w art. 142 ust. 5 ustawy PZP (co nie 

rekompensuje zwiększonych kosztów zatrudnienia osób o wyższych kwalifikacjach  lub zarabiających powyżej 

minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej), wnosimy o uzupełnienie zawartej w SIWZ i/lub wzorze 

umowy tzw. „klauzuli waloryzacyjnej” o dodatkowe postanowienie, przewidujące możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów wykonania usługi innych, niż koszty wynikające ze zmiany 

przepisów prawa.  

Powyższy wniosek motywujemy faktem, że wprowadzenie przez ustawodawcę minimalnej stawki godzinowej 

spowodowało wzrost oczekiwań płacowych pracowników/zleceniobiorców w segmencie usług, będących przedmiotem 

zamówienia oraz pracowników/zleceniobiorców o wyższych, niż podstawowe, kwalifikacjach. Ustawodawca, 

wprowadzając przepisy o minimalnej stawce godzinowej (i związaną z tym modyfikację klauzuli waloryzacyjnej opartej  

o art. 142 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej PZP) nie przewidział, że wykwalifikowani pracownicy 

/zleceniobiorcy, przestaną być zainteresowani wykonywaniem pracy za minimalnym wynagrodzeniem /minimalną 

stawką godzinową. Oczekują oni bowiem adekwatnego wynagrodzenia do wykonywanych przez nich czynności lub 

posiadanych ponadstandardowych kwalifikacji. 

Niezależnie od powyższego, aktualna sytuacja na rynku pracy, uwarunkowana w szczególności uruchomieniem 

rządowych programów dofinansowania (np. 500+), powoduje zmniejszenie liczby pracowników, chętnych do podjęcia 

pracy. Niskie bezrobocie stwarza ponadto pracownikom możliwość znalezienia innego, korzystniejszego pod względem 

finansowym zatrudnienia w stopniu dotychczas niewystępującym. Na lokalnym rynku pracy, gdzie występuje niedobór 

pracowników o wymaganych przez zamawiającego kwalifikacjach, sytuacja taka powoduje uzyskanie przez tych 

pracowników uprzywilejowanej pozycji w negocjacjach w sprawie wynagrodzenia z przedsiębiorcami świadczącymi 

usługi.  

Biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności, wprowadzenie wskazanej na wstępie klauzuli, pozwoli wykonawcy  

na zapewnienie pracownikom o wyższych kwalifikacjach, wymaganego przez nich wynagrodzenia, większego, niż 

 wynagrodzenie minimalne - także w przypadku dalszej zmiany sytuacji rynkowej. W konsekwencji pozwoli  

to zamawiającemu nabyć usługę o wyższej jakości. Z kolei w przypadku braku wprowadzenia postulowanej klauzuli, 

wykonawcy rzetelnie kalkulujący swoją cenę ofertową, uwzględnią w tej cenie szacowany koszt braku możliwości 

waloryzacji w  odniesieniu do wynagrodzeń/stawek wyższych, niż minimalne, a to z kolei skutkować będzie 

podwyższeniem cen ofertowych w stosunku do cen, które wykonawca mógłby zaoferować w przypadku możliwości 

dokonania odpowiedniej waloryzacji w terminie późniejszym. Nie jest także wykluczone, że część wykonawców w ogóle 

będzie rezygnować ze złożenia oferty, nie mogąc zaakceptować ryzyka wykonania zamówienia ze stratami.  

W efekcie spowoduje to ograniczenie faktycznego kręgu potencjalnych wykonawców i konieczność wyboru przez 

zamawiającego oferty najkorzystniejszej, spośród mniejszej niż potencjalnie możliwa, liczby ofert.  

Zważywszy na powołane argumenty, wnosimy o dopuszczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia umownego 

również w sytuacji innych, niż wymienione w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, zmian legislacyjnych, wpływających 

bezpośrednio na koszty wykonania usługi. Przedmiotowe zmiany mogłyby być wprowadzane na zasadach analogicznych 

do zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/ 

minimalnej stawki godzinowej -  z zastosowaniem wskaźnika równego wskaźnikowi wzrostu płacy minimalnej (przy czym 

wykonawca, we wniosku waloryzacyjnym opierałby się o rzeczywiste wynagrodzenie, wypłacane pracownikom, a więc 

przewyższające płacę/stawkę minimalną). 

2. Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych 

przepisach. 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 

Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar 

umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 

7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163  

z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone 



wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje 

pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć 

bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy 

i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla 

wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji 

prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną 

nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353
1
 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również  

na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, 

dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż 

„kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 

majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary 

umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz 

niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. 

3. Proszę o dodanie zapisu we wzorze umowy zdania: „Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, 

które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy”. 

Powyższa zmiana ma na celu uczynienie zadość przez Zamawiającego obowiązkowi wynikającemu z art. 142 ust 5 

ustawy PZP, poprzez doprecyzowanie, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia  

(w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 

142 ust 5 ustawy PZP. Jednym z bowiem elementów określenia zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia 

umownego jest wskazanie terminu wejścia w życie aneksu w tym zakresie.  

Uzasadnieniem ratio legis– zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było włączanie do wzorów umów 

tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwalała  

na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów 

wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy 

niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży,  

a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego 

ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede 

wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciężarów 

publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia 

odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego 

zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które 

zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu zasady 

obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle 

określonych przypadkach”.  

Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 

19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek 

wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Podkreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie 

znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji – w tym terminów – w razie 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są bowiem niezależne 

od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, 

którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca 

wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom 

umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki 

sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów 

dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym 

bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy 

PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego 

zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w 

życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami 

między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż 

dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.  

4. Czy konserwacja podłóg w pomieszczeniach biurowych to czynność polegająca na doczyszczeniu konserwującej 

powierzchni  stripowaniu i nałożeniu nowej powłoki konserwującej  czy tylko samym konserwowaniu – tzn.  nałożeniu 

pasty czy innych środków odpowiednich do rodzaju powierzchni. 

5. Proszę o podanie jak jest ilość podłóg do co miesięcznej konserwacji a jaka dotyczy tylko korytarzy jak zakresu do 

codziennej konserwacji i czy co dzienna konserwacja jest konieczna ? 

6. Czy Zamawiający zaleca bądź narzuca minimalną ilość osób konieczną do wykonywania zleconych czynności. 

7. W jakich godzinach czynności sprzątania poza pracą urzędu mogą (czy muszą być wykonywane). 

8. Jaką ilość i w jaki zakresie  zamawiający przewiduje, w czasie trwania umowy, przeprowadzenie remontów w 

poszczególnych obiektach.  Jeśli tak to proszę o wskazanie w jakich obiektach i w jakim zakresie i jak często ? 

9. Czy wykonywanie dwóch usług u jednego Zamawiającego na podstawie oddzielnych umów i z przerwą roczną pomiędzy 

obiema umowami będzie traktowane jako dwie oddzielne referencje? 

 



 

10. Czy w obiekcie Zamawiającego znajdują się okna nieotwieralne, trudno dostępne których umycie wymaga użycia 

specjalistycznego sprzętu : podnośnik koszowy, nożycowy . Jeśli tak,  to jaka jest ich ilość i czy  istnieje możliwość 

podjechania sprzętem ciężkim ?  

11. Czy po stronie Wykonawcy leży obowiązek zaopatrzenia w artykuły higieny osobistej tzn ręczniki, mydło, papier 

toaletowy ? 

ODPOWIEDZI: 

Ad 1 oraz 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Ad 2 – Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy. Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Ad 4 – Konserwacja podłóg w pomieszczeniach biurowych polega na doczyszczaniu powierzchni, stipowaniu i nałożeniu 

nowej powłoki konserwującej (polimeryzacja). 

Ad 5 – Wszystkie informacje dotyczące ilości i częstotliwości sprzątania Zamawiający zawarł w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

Ad 6 oraz 7 – Przedmiotowe informacje zostały wskazane w § 1 ust 4 projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszego 

pisma. 

Ad 8 – Obecnie Zamawiający przewiduje remont łazienek w seg. D budynku Starostwa. W ciągu roku mogą być wykonywane 

drobne prace, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na chwilę obecną. 

Ad 9 – W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 

Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych minimum trzech usług (odrębnych zadań, umów) obejmujących swoim zakresem sprzątanie budynków 

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5.000 m
2
, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Ad 10 – Przedmiotowe informacje zawarte zostały w pkt 8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

Ad 11 – Przedmiotowe informacje zawarte zostały w pkt 10 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 
 
 



 

UMOWA - Projekt  
Zawarta w dniu …………   roku pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu (60-509), ul. Jackowskiego 18, NIP 7811840766, w imieniu którego, w 
zakresie realizacji niniejszej umowy, działają: 
1. ……………………….. 
2. ……………………….. 
przy kontrasygnacie  – ………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
w imieniu którego działa: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na 

sprzątaniu budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. 
2. Szczegółowy zakres usług został określony w załączniku nr 1 do Umowy i stanowi jej integralną część. 
3.  Szczegółowy wykaz narzędzi i urządzeń przeznaczonych do realizacji Umowy zawarty został w załączniku nr 2 do 

Umowy i stanowi jej integralną część. 
4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji niniejszego zamówienia, w budynku Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 (tj. po godz. 17:00  lub przed godzinami urzędowania tj. do godz. 7:00)  
10 osób oraz utrzymać tę ilość osób przez cały okres obowiązywania umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie usług z należytą starannością rozumianą m.in., jako 

odpowiedni poziom czystości pomieszczeń, chodników, posesji według uznania Zamawiającego przez ilość osób 
wskazanych w §1 ust.4. Niedopuszczalne jest pozostawienie np. piasku i innych zanieczyszczeń na wykładzinach i innych 
podłogach, kurzu na meblach, odpadków w koszach, brudnych toalet, piasku i brudu na schodach, liści i śmieci na 
chodnikach, oblodzonych chodników itd. 

2. Wykonawca przeszkoli pracowników do wykonania wymienionych w §1 Umowy prac, a także wyposaży w środki 
ochrony osobistej sprzęt techniczny, indywidualne narzędzia pracy, jednolite umundurowanie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 3 dni od daty podpisania umowy wykazu osób, które 
realizować będą zamówienie wraz z oświadczeniami o niekaralności oraz harmonogramu, o którym mowa  
w załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Strony dopuszczają zmianę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust.3 z zastrzeżeniem iż zachowane będą 
wymagania Zamawiającego dotyczące niekaralności. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o zamiarze zmiany osób i przedstawienia nowego wykazu osób. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane szkody powstałe podczas wykonywania prac objętych 
Umową. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych Umową przy użyciu sprzętu specjalistycznego i środków 
czyszczących odpowiednich dla obiektu i jego wyposażenia. 

7.  Środki czystości, środki higieniczne oraz sprzęt i urządzenia wykorzystywane przy sprzątaniu wykorzystane do realizacji 
zamówienia na obiekcie w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 zabezpiecza Wykonawca w swoim zakresie. 

8. Wykonawca oświadcza, że stosowane środki czystości oraz stosowany sprzęt i maszyny posiadają atesty  
i homologacje dopuszczające ich użytkowanie na rynku polskim i w obiektach użyteczności publicznej. 

9. Pracownicy Wykonawcy będą pozostawać w stałym kontakcie z osobą dozorującą ich pracę. 
 
 

§ 3 
1. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 3 do Umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się, że personel świadczący usługi będzie, zgodnie z odsetkiem zaproponowanym w ofercie, w 

okresie realizacji umowy zatrudniony na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm). 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami świadczącymi usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym 
Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do 
wykonania powierzonych im obowiązków. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy pracownicy zostaną 
przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ochronie danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności 
niezbędne do świadczenia usług sprzątania.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej zgodnie  
z przepisami i zasadami BHP. 



8. Pracownicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, 
w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.  
 

§ 4 
1. Zamawiający wskaże i udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenia, w których Wykonawca będzie mógł 

składować sprzęt oraz artykuły niezbędne do wykonania zamówienia. Przekazanie pomieszczenia nastąpi w ciągu  
7 dni od daty podpisania Umowy w formie protokołu przekazania. 

2. Zamawiający udostępni nieodpłatnie korzystanie z gospodarczego ujęcia wody i energii elektrycznej. 
3. Wyposażenie w sprzęt pomocniczy do utrzymania czystości: kosze na śmieci, pojemniki higieniczne, wycieraczki pod 

drzwi oraz wyposażenie sanitariatów zapewnia Zamawiający. 
4. W budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 Zamawiający udostępni oznaczony komplet kluczy 

do wszystkich pomieszczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Pobieranie następować będzie z 
depozytora kluczy umiejscowionego na parterze budynku przy użyciu kart dostępu, przy wejściu A. Pobieranie i zdawanie 
odbywać się będzie w obecności dyżurującego pracownika ochrony. 

 
      § 5 

1. Zapłata za wykonywaną usługę będzie następowała raz w miesiącu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 
oraz obustronnie podpisanego protokołu potwierdzającego należyte wykonanie usługi w okresie danego miesiąca. Wzór 
protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

3. Za wykonanie czynności określonych w §1 Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne według cen umownych w 
wysokości brutto:  (słownie: złotych), w tym: 
a) sprzątanie wewnątrz 
b) sprzątanie na zewnątrz 

4. Wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia:  brutto (słownie: złotych), w tym: 
a) sprzątanie wewnątrz 
b) sprzątanie na zewnątrz 

5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na koniec miesiąca kalendarzowego. 
6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury w formie przelewu bankowego na konto 

Wykonawcy: 
7. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu usługi wg. uznania Zamawiającego, 

(np. w przypadku pozostawienia piasku i innych zanieczyszczeń na wykładzinach i innych podłogach, kurzu na meblach, 
odpadków w koszach, brudnych toalet, piasku i brudu na schodach, liści i śmieci na chodnikach, oblodzonych chodników 
itd.), Wykonawca na własny koszt usługę powtórzy i zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 450,00 zł. W 
razie powtórnego niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu usługi, według uznania 
Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt usługę powtórzy i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
1.250,00 zł, a w kolejnych przypadkach powtarzania się takiej sytuacji - kwotę 1.500,00 zł za każde kolejne zdarzenie. 

2. W przypadku nienależytego wykonania usługi poprzez niezapewnienie przez Wykonawcę należytej ilości osób na zmianie 
skierowanych do wykonania usługi stosownie do §1 ust. 4, Wykonawca zapłaci kwotę 100,00 zł tytułem kary umownej za 
każdy dzień, w którym na zmianie do wykonania usługi skierowana będzie mniejsza liczba osób niż wskazana w §1 ust 4. 

3. Uwagi do niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu usługi będą przekazywane Wykonawcy 
zgodnie z § 8 ust. 2 telefonicznie lub drogą e-mail. 

4. Z uwagi na chęć zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczenia usługi, strony ustalają, że w przypadku, gdy w ciągu 
30 kolejnych dni, Wykonawca trzykrotnie wykona usługę z nienależytą starannością (według uznania Zamawiającego), 
nie wykona jej wcale lub nie zapewni należytej ilości osób na zmianie (zgodnej ze złożoną ofertą przez Wykonawcę). 
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w terminie  
30 dni od stwierdzenia trzeciego wykonania usługi z nienależytą starannością. 

5. W przypadku, rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto 
określonej w § 5 ust. 4. 

6. Kary umowne będą potrącane na podstawie protokołów, o których mowa w § 5 ust. 1 zawierających wykaz zgłoszonych 
w danym miesiącu nieprawidłowości. 

7. W przypadku nienależytego wykonania usługi Zamawiający jest upoważniony do zlecenia osobie trzeciej bez zgody 
Wykonawcy zastępczego wykonania usługi i obciążenia Wykonawcy kosztami zastępczego wykonania usługi niezależnie 
od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2. 

8. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia kar umownych oraz kosztów zastępczego wykonania  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy. 

9. W przypadku rozwiązania Umowy, w sposób opisany w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

10. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, o  którym mowa w ust. 4, winno mieć formą pisemną pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie.  W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia  
o rozwiązaniu Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w terminie wskazanym w tym oświadczeniu, nie dłuższym jednak niż 
30 dni od dnia jego złożenia. 

11. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstaje szkoda przewyższająca  zastrzeżoną karę 
umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 



12. Wykonawca odpowiada również za szkody wyrządzone osobom trzecim (kierującym roszczenia wobec Powiatu 
Poznańskiego) wskutek nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z obowiązków wynikających  
z niniejszej Umowy. 

13. Wszelkie uszkodzenia budynku, ich elementów, instalacji, sprzętu biurowego itp. oraz inne szkody w miejscu 
wykonywania Umowy powstałe z winy Wykonawcy, będą usuwane na jego koszt. Ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

14. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany osoby wykonującej zamówienie, jeśli 
powzięto informację o naruszeniu przez tę osobę postanowień niniejszej Umowy.  

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o ewentualnej konieczności wymiany personelu. 
2. Wykonawca udzieli informacji, o których mowa w ust.1 przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy. 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności, będących przedmiotem niniejszej Umowy osobie trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

§ 8 
1. Do koordynowania współpracy pomiędzy Stronami oraz kontrolowania i odbioru prac Zamawiający upoważnia 

pracowników Wydziału Administracyjnego: 
a) Imię i nazwisko: ………, adres e-mail: …………………… 
b) Imię i nazwisko: ………, adres e-mail: …………………… 

2. Wykonawca do koordynowania realizacji przedmiotu Umowy i odbioru miesięcznych protokołów upoważnia: 
a) Imię i nazwisko: ………………………………, adres e-mail: ……………………….……… 

3. Zmiana osoby nadzorującej wymaga uprzedniej pisemnej informacji do Zamawiającego. 

 
§ 9 

Usługa będzie świadczona w okresie  od …………..2017 roku do 31.12.2018 roku. 
 

§ 10 
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się ze stanem technicznym jak i fizycznym  
przedmiotowej nieruchomości (w szczególności rozkładem pomieszczeń obiektu, powierzchni budynku oraz terenu 
przyległego, rodzajem i stanem powierzchni podlegających sprzątaniu) i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 
 

§ 11 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. polisy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 
3. W przypadku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w okresie krótszym niż termin obowiązywania Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do zawierania kolejnych umów ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy i 
przedkładania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ten fakt na 7 dni przed upływem terminu dotychczasowego 
ubezpieczenia. 

4.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w ust. 2, oraz ust 3, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu na jego przedstawienie, ale nie później 
niż do dnia 31.12.2018r. 
 

 § 12 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
 

§ 13 
Zmiany w umowie 

1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 Ustawy oraz te, które Zamawiający 
przewidział, tj.:  
1) możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 i 4 w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1, może wystąpić 
każda ze Stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich 
wejścia w życie. 

3. We wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca winien wykazać wpływ 
zmian przepisów na koszty wykonania zamówienia, przedstawiając szczegółowe wyliczenia oraz uzasadnienie wpływu 
tych przepisów na dotychczasowe wynagrodzenie.  

4. Zmiana umowy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną jej dokonania. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia należnego za realizację 
pozostałej do wykonania części przedmiotu zamówienia. 



6. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy 
rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 
odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

7. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. c), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć 
sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o 
pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę  
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w 
momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

8. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian przepisów na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy 
Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany wynagrodzenia.  

9. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy. 
10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
 

§ 15 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

  

      ZAMAWIAJ ĄCY            WYKONAWCA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 do projektu umowy 

 

 

Protokół nr …………………………………. 
zawierający uwagi do wykonania usługi sprzątania budynku 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z terenem przyległym 
w miesiącu……………………………….……….. 

 
 

Data zgłoszenia 
uwagi 

Wysokość kary Opis i wyjaśnienia Podpis osoby ze 
strony 

Zamawiającego 

Podpis osoby ze 
strony 

Wykonawcy 
1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

 
 
Protokół będzie sporządzany na koniec okresu rozliczeniowego (miesiąca). 
 


