
zał. 3 
UMOWA nr 0411/1/…./20-wzór 

 
    Zawarta w dniu  …………….. 2020 roku  pomiędzy : 
   

Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury ul. Ludowa 7, 55 - 040 Kobierzyce NIP 896-12-41-370, 
zwany dalej "Zamawiającym", w imieniu którego działają: 
 

1. mgr Maria Bokun– Dyrektor, 
przy kontrasygnacie Krystyny Białobrzeskiej – Głównej Księgowej, 

  a 
Firmą …………………………………………… 
z siedzibą we …………………………………….  ul. …………………………………….., _ _-_ _ _ ……………………………., 
NIP ………………………….., zarejestrowaną w ……………………………………………………………………………….., 
REGON ……………………………………………, 
zwany dalej "Wykonawcą", w imieniu której działają: 
 

1. ………………………… – …………………………… 
2. ………………………… – …………………………… 

 
§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług „Sprzątania stadionu sportowego w Kobierzycach ul. 
Sportowa i terenu przyległego podczas  imprezy pn. Dożynki Gminne 2020 w dniu 29.08.2020 od godz. 
13.00-1.00 oraz od godz. wczesnorannych w dniu 30.08.2020 do godz. 8.00 (30.08.2020), od godz. 13.00 do 
23.00 w dniu 30.08.2020, a także od godzin wczesnorannych w dniu 31.08.2020 do godz. 16.00 
(31.08.2020). Podczas imprezy harmonogram prac wygląda następująco: 

a) w dniu 29.08.2020 usługi sprzątania podczas imprezy wykonuje jedna osoba (godz. 13.00-1.00); 
b) w dniu 30.08.2020 usługi sprzątania podczas imprezy wykonują dwie osoby (godz. 13.00-23.00); 

Całościowy zakres prac zawarty jest w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
 § 2. 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, z należytą starannością z 
uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

2. Wykonawca dokonuje czynności sprzątania własnym sprzętem. 
3. Wykonawca musi zapewnić taką ilość sprzętu i środków (np. worki na śmieci) do sprzątania, aby 

prawidłowo wykonać usługę. 
4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość pracowników, aby zdążyć posprzątać teren do 

wyznaczonych godzin, tzn.: w niedzielę(30.08.2020) do godz. 8.00, a w poniedziałek (31.08.2020) do 
godz. 16.00. 

5. Wykonawca powinien dostosować sprzęt sprzątający do terenu (teren trawiasty, beton, żwir/ sypki 
asfalt, trybuny). 

6. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie koordynować pracę personelu 
sprzątającego, jak również będzie dokonywać wraz z Zamawiającym odbiorów jakościowych prac, z 
których będzie spisywany protokół odbioru prac (z dnia 30.08.2020 i 31.08.2020). 

7. Serwis sprzątający w trakcie imprezy musi być ubrany w wyróżniające się kamizelki, które zapewnia 
Wykonawca w ramach usługi. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem specyfiki 
funkcjonowania obiektu podczas imprezy i zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową 
należyty ład, porządek przestrzeganie przepisów BHP i instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
na stadionie sportowym oraz będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 
realizacją usługi oraz w skutek działań osób przez niego zatrudnionych. 



10. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy identyfikatory, które Wykonawca przekaże 
pracownikom. Pracownicy zobowiązani są do posiadania identyfikatorów na obiekcie podczas imprezy. 
Wykonawca na swój koszt zakupuje środki do wykonania usługi sprzątania. Środki te są dopuszczone 
do stosowania na terenie Polski. 

11. Usługa związana z imprezą na obiekcie- sprzątanie (w trakcie imprezy ), utrzymanie czystości w 
następujących przestrzeniach: teren imprezy masowej (strefa wydzielona), ogródek piwny (strefa 
wydzielona), alejki prowadzące do stoisk gastronomicznych, hale namiotowe, strefa dziecięca). 

12. Usługa związana z imprezą na obiekcie- sprzątanie (po imprezie ), utrzymanie czystości w 
następujących przestrzeniach: teren stadionu przy ul Sportowej 28, al. Pałacowa, ul. Wspólna przy 
stadionie oraz cz. ul. Sportowej (od wjazdu do Urzędu Gminy) prawa strona chodnika jadąc na stadion 
około 300 m. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania usługi. 
14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zadania. 
15. Ustalenia dotyczące wykonania zobowiązań zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
§ 3. 

1. W razie, gdy w ocenie Zamawiającego pracownicy Wykonawcy wykonują powierzone im czynności 
porządkowo – czyszczące w sposób niewłaściwy, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, który 
wyłączy pracownika od wykonywania czynności porządkowo - czyszczących na rzecz Zamawiającego, 
powierzając niezwłocznie jego obowiązki innemu pracownikowi. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do nie zawierania z pracownikami Wykonawcy jakichkolwiek umów, 
których przedmiotem byłoby świadczenie na rzecz Zamawiającego usług porządkowo-czyszczących. 

 
§ 4. 

1. Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę zobowiązani są do przestrzegania regulacji obowiązujących 
na terenie obiektów Zamawiającego, o ile zostaną one doręczone Wykonawcy nie później niż w dniu 
rozpoczęcia wykonywania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników z regulacjami, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, obowiązującymi na terenie lokali Zamawiającego oraz z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi. Wykonawca jest zobowiązany czuwać nad ich przestrzeganiem przez swoich 
pracowników. 

§ 5. 
1. Umowę zawiera się na czas i w celu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 

umowy. 
2. Możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego, bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje usługi będące przedmiotem niniejszej umowy 
niezgodnie z umową, pomimo uprzedniego wezwania go do zaprzestania naruszeń. 

§ 6. 
 

1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy ustala się na kwotę: ……………………………. zł brutto (słownie:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… zł …./100 brutto ). 

2. Faktura wystawiana będzie po zakończeniu prac i podpisaniu protokołów odbioru. 
3. Kwota wynagrodzenia została powiększona o należny podatek VAT w wysokości ……………… %. 
 

§ 7. 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. W przypadku 
nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. 

2. W razie gdy usługa wykonywana jest w sposób wadliwy, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę 
telefonicznie oraz e-mailem Jeśli Wykonawca nie usunie niezwłocznie wady, Zamawiający ma prawo do 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia. 



§ 8. 
 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje ważną polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 

(zał. 5)  i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w mieniu Zamawiającego na 
skutek działań pracowników Wykonawcy wynikających z wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych. 

2. W sytuacji niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli w związku z tym 
takie działanie Wykonawcy umowy narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich, 
Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych przepisów odszkodowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia bezpośrednio po powiadomieniu o tym fakcie, pod rygorem zapłaty kary umownej w 
wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 6 ust. 1. Kara umowna potrącona zostanie z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w  § 6 ust. 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy  przez Wykonawcę bez podania przyczyny, zapłaci on na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 6 
ust. 1. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego bez podania przyczyny, zapłaci on na rzecz 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 6 ust. 1. 

7. W przypadku gdy zastosowana kara nie pokryje szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

 
§ 9. 

1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w każdym czasie 

trwania Umowy, z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków zawartych w Umowie.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy. Zamawiający złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 3 dni po bezskutecznym 

upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji zarządzenia na terenie kraju 

żałoby narodowej zgodnie z art. 11 Ustawy o godle, barwach  

i  hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2019, poz. 1509). 

4. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji zmiany terminu Dożynek, zmiany długości 

ich trwania, braku przekazania środków ze strony Gminy Kobierzyce, rozpoczęcia na terenie Stadionu 

Sportowego w Kobierzycach przy ul. Sportowej 28 prac związanych z jego przebudową, braku 

przekazania środków ze strony Gminy Kobierzyce – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o zajściu każdego z wymienionych zdarzeń. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zaistnienie sytuacji opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie będzie 

rodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 
§ 10. 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o 

której mowa w ustępie poniższym. 



2. Za przypadki siły wyższej uważa się nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe 

niezależnie od woli Stron, i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu i które 

uniemożliwiają wykonanie umowy jak: wojnę, rewolucję lub zamieszki, embarga handlowe, mobilizację 

lub inne nieprzewidziane zarządzenia wojskowe lub zarządzenia organów administracji państwowej, 

ogłoszenie żałoby narodowej lub klęski żywiołowej takie jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub inne 

szkody spowodowane przez przyrodę, ograniczenia wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

 
§ 11. 

 
1. Wykonawca wyznacza osobę, odpowiedzialną za kontakt ze strony Wykonawcy 

Pana/ą………………………………..-tel……………………………………, email:…………………………………………………………. . 
2. Zamawiający wyznacza osobę, odpowiedzialną za kontakt ze strony Zamawiającego 

Pana/ą………………………………..-tel……………………………………, email:…………………………………………………………. . 
 

§ 12. 
W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 13. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14. 

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 
W wypadku, gdyby stronom nie udało się znaleźć polubownego rozwiązania, spór zostanie oddany pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 
 

§ 15. 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 

1. Zał. 1- ogłoszenie konkursowe; 
2. Zał. 2- oferta z dnia ………………………………..wraz z załącznikami; 
3. Zał. 3- regulamin imprezy masowej; 
4. Zał. 4- regulamin obiektu; 
5. Zał. 5- polisa OC; 
6. Zał. 6- protokół odbioru usługi-wzór 
7. Zał. 7- klauzula informacyjna 


