Umowa nr ….
zawarta w dniu …. …………. 2021 roku w Niesulowie przez
Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie /adres: Nadleśnictwo Gidle, Niesulów 3, gm.97540 Gidle/, posiadające NIP 5730108480 zwane dalej Zamawiającym,
reprezentowany przez Nadleśniczego Jana Wiśniewskiego
i
przedsiębiorcę … zwaną/ego dalej Przyjmującym zamówienie lub Wykonawcą,
o następującej treści:
§ 1.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego prac
czystościowych i porządkowych na terenie siedziby Zamawiającego, w tym sprzątania
pomieszczeń biurowych, toalet oraz kancelarii mieszczącej się w budynku administracyjnogospodarczym w każdy dzień roboczy dla Zamawiającego, co dalej będzie nazywane
przedmiotem umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy strony określiły w załącznik nr
1. do umowy.
2. Umowę zawarto na okres od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w okresie:
a/ od dnia 1 kwietnia 2021 r. - do dnia 31 grudnia2021 r.
miesięcznie w kwocie ………. zł (słownie: …….złotych) + podatek od towarów i usług,
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty
otrzymania dowodu księgowego sporządzonego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu
umowy w danym miesiącu. W przypadku zapłaty przelewem datą zapłaty będzie data
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający poza zapłatą wynagrodzenia wskazanego w § 2. ust. 1., nie będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie innych świadczeń pieniężnych,
w tym do zwrócenia wydatków, które ten poczyni w celu należytego wykonania przedmiotu
umowy.
4. Przyjmujący zamówienie w dowodzie księgowym /fakturze/ będzie wskazywał jako
właściwy do zapłaty rachunek rozliczeniowy ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. Zamawiający wynagrodzenie będzie płacił z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na wskazany przez Przyjmującego
zamówienie w dowodzie księgowym i w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej rachunek rozliczeniowy. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie
wskaże rachunku rozliczeniowego lub wskaże rachunek rozliczeniowy inny niż ujęty w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający cenę
będzie płacił na wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej rachunek rozliczeniowy. Strony za datę zapłaty uznają datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

§ 3.
1. Przyjmujący zamówienie przedmiot umowy będzie wykonywał za pomocą osób
zatrudnionych przez niego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
wykonywania własnym staraniem i na własny koszt wobec osób przy pomocy, których będzie
wykonywał przedmiot umowy wszystkich ciążących na nim obowiązków, w szczególności
jako pracodawcy, w tym obowiązków dotyczących; obowiązkowych badań lekarskich,
zaznajomienia pracowników z zakresem ich obowiązków, zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, dostarczenia środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy,
dostarczenia odzieży i obuwia roboczego.
2. Wykonawca przedmiot umowy będzie wykonywał przy pomocy nabytych przez siebie i na
własny koszt wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w wymaganej ilości
rzeczy, w tym w szczególności środków czystości, środków higienicznych, środków
dezynfekcyjnych, środków ochrony, środków chemicznych, materiałów, narzędzi /mydła w
płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego, płynów do mycia płytek, płynów do
mycia paneli podłogowych, płynów do mycia szyb, ścierek, ściereczek, płynów do mebli,
gąbek, mioteł.
3. Wynagrodzenie wskazane w § 2. ust. 1. obejmuje koszt rzeczy wskazanych w § 3. ust. 2.
4. W przypadku znacznego wzrostu kosztów wykonania przedmiotu umowy ze względu na
konieczność użycia do wykonywania przedmiotu umowy zwiększonej ilości rzeczy
wskazanych w § 3. ust. 2. z powodu powszechnie występujących okoliczności, w tym stanu
zagrożenia epidemicznego, Wykonawca złoży do Zamawiającego, po rygorem nieważności w
formie pisemnej, uzasadniony wniosek ze wskazaniem dotychczasowych kosztów i
przewidywanych kosztów. W takim przypadku Strony podejmą negocjacje w sprawie zmiany
umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nieosiągnięcia przez
Strony porozumienia co do zmiany wynagrodzenia przez okres dwóch tygodni od daty
doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy, każda ze Stron może wypowiedzieć
umowę na jeden miesiąc naprzód ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 4.
Przyjmujący zamówienie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić w
prawidłowym wykonywaniu umowy niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.

§ 5.
1. Przyjmujący zamówienie nie może praw i obowiązków określonych niniejszą umową
przenieść na osoby trzecie.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umową za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku
niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą
umową w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% /słownie: pięć procent/
wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług jakie byłoby należne Wykonawcy do końca
okresu, na który zawarto niniejszą umowę. Zamawiający może żądać od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§ 6.
Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
§7.
W sprawach nieokreślonych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający:

Przyjmujący zamówienie:

