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Załącznik  nr 1 

 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 

__________________________________________________________________________________ 

Zamawiający:   Instytut Energetyki, Instytut Badawczy 

               ul. Mory 8, 01-330 Warszawa   

__________________________________________________________________________________ 

 
Nazwa (Firma) Wykonawcy 

.................................................................................................................................................................... 

Adres siedziby: 

.................................................................................................................................................................... 

adres do korespondencji: (jeśli jest inny niż adres siedziby) 

.................................................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu........................................................................................................................ 

tel. .......................................; fax. ...........................; e-mail: ................................................................... 

NIP: ...........................................; REGON: ............................................................................................. 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Utrzymanie czystości w 

budynkach Instytutu Energetyki w Warszawie oferujemy realizację przedmiotowego 

zamówienia za: 

 

Część I (A): 

cena brutto za jeden m-c usługi: ....................................zł 

(słownie:..........................................................................................................................................) 

Część II (B):  

cena brutto za jeden m-c usługi: ....................................zł  

 

(słownie:..........................................................................................................................................) 

 

Obowiązek zostanie spełniony przez*: 

☐   Wykonawcę 

☐   Podwykonawcę 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
*  należy zaznaczyć odpowiednia kratkę 

 

Oświadczamy, że: 

1. powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji 

umowy.  

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert; 

3. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania, w tym wzorze umowy; 

4. Oświadczamy, iż nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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5. Akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

6. Oświadczam, że oferta zawiera / nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503. z późn. zm.). 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

…………..………………………………………………………………………………… 

7. Zamawiający uzna, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

jeżeli Wykonawca wykaże/udowodni, że informacje te: 

a. nigdzie nie zostały opublikowane; 

b. stanowią wartość techniczną, handlową lub organizacyjną; 

Przy jednoczesnym wykazaniu jakie Wykonawca podjął kroki celem zachowania 

poufności tych informacji. 

Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

………………………………………….………………………………………………… 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za 

jawne. 

8. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp wskazuję że następujące części niniejszego 

zamówienia powierzę Podwykonawcom: 

 

Lp. 

 

Część prac powierzonych 

Podwykonawcom 

  

Firma Podwykonawcy (nazwa i adres) 

   

   

 

9. kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać informację 

dla każdego z wykonawców):  mikro/ małe/ średnie/duże przedsiębiorstwo*  
                                                           
Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):  
- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 mln EUR; 

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 mln EUR; 

- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

mln EUR. 

 

10. wybór oferty*: 

będzie / nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. „odwrócony VAT”). 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył…………………..…………(Wpisać 

nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych 

przedmiotem zamówienia. 
 

*  niepotrzebne skreślić 
  

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ........................................... 

2. ........................................... 
 

................................................................ 

           miejscowość i data                                                                      ........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

                   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

do SIWZ 
................................................................ 
                pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA   
 

 

Działając w imieniu ……………………………………………..………..(nazwa wykonawcy)            

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Energetyki w Warszawie 

 

oświadczam/y, że na dzień podpisania umowy spełniam/y wymogi, o których mowa                          

w przepisie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych   (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), tj.:   

 

a) nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ww. ustawy, 

b) nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ww. ustawy 

 

 

......................................................... 

           miejscowość i data 

........................................................................ 

(podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

do SIWZ 
................................................................ 
                pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

I PODMIOTACH TRZECICH   
 

 

Działając w imieniu ……………………………………………..………..(nazwa wykonawcy)            

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Energetyki w Warszawie 

 

oświadczam/y, że na dzień podpisania umowy spełniam/y wymogi, o których mowa                          

w przepisie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych   (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), tj.:   
 

a) spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt. V.2. 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

 

 

 

 
…………….…………….. dnia …………………. r.  

 

 
                     ………………………………………… 

                (podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,   

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….…………………                                                                                           
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

w zakresie ………………………………………………………………………………………………….  

nie  podlega/ją  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
…………….……….. dnia …………….….……. r.  

 

                         ………………………………………… 

( podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,            

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...... 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie podlega/ą wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
…………….………..…. dnia ………………….……. r.  

 

                  ………………….…………………… 
        (podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

…………………………………              do SIWZ 
     pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości w budynkach Instytutu 

Energetyki w Warszawie, informuję, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z 

późn. zm.). 

 

 
……………………………………………. 

  miejscowość i data  ……………………………………………                        

                                                                                                                                              ( podpis  osoby uprawnionej                  

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

Uwaga: 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z oświadczeniem zobowiązany jest 

złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

                                                                                                   

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                   

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie                  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa               

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.                

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien 

złożyć każdy z podmiotów. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór umowy 

UMOWA nr ……/.../20 

 

zawarta w dniu ............. w Warszawie pomiędzy: 

Instytutem Energetyki, Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (kod 01-330), ul. Mory 8, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088963, REGON: 000020586, NIP: 525-000-87-61, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

1. ............................................................................................................ 

2. ........................................................................................................... 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

……………………..…………………………….., z siedzibą w …………………….…… przy ulicy 

………….…….....…, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………….......….......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

………………., NIP: ......................., Regon:  ................................, zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1.…………………………............................................................ 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej) 

(imię i nazwisko) …………………………………..…. prowadzącym jako przedsiębiorca działalność                        

w oparciu o wpis do CEIDG, działającym pod firmą ……………………………………  z siedzibą                     

w ……………….… przy ulicy …………….….,  NIP: ................ Regon: ................, zwanym w treści 

umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................................................... 

 

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39, ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Energetyki w 

Warszawie przy ulicy…….………… 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik………do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy przy użyciu własnych środków 

czystości, środków higienicznych* oraz narzędzi i urządzeń technicznych. 

4. Pomieszczenia należy sprzątać po godzinach pracy Instytutu tj.:………. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do stałego, terminowego, sumiennego i z należytą starannością 

wykonywania prac będących przedmiotem Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego i zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, w zakresie o którym mowa w §1, w terminie od dnia 

zawarcia niniejsza umowy do dnia 31.10.2021 r. 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w §1 sumiennie                      

i z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich regulaminów i procedur Zamawiającego, w tym 

przepisów regulujących zasady ochrony obiektów, osób i mienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczno-

ekonomiczny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników realizujących Umowę w ubrania robocze z 

logo firmy lub identyfikatory.   

5. Zamawiający wymaga, aby każda z osób wyznaczonych do wykonania usługi sprzątania posiadała 

znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w zakresie dotyczącym 

przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy 

wykonaniu przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania prac.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego, a także osób trzecich za 

zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działań, zachowań, zaniechań Wykonawcy oraz powstałe 

na skutek działań, zachowań, zaniechań osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy (w tym również za ewentualne roszczenia cywilno-prawne osób trzecich) w związku z 

realizacją niniejszej Umowy.   

9. Wykonawca zobowiązuje się do używania środków chemicznych posiadających wymagane 

przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do obrotu handlowego na terenie RP oraz takich, 

które nie spowodują zniszczenia mienia Zamawiającego. Zmiana używanych środków chemicznych 

może nastąpić w przypadku zaprzestania ich produkcji, po wcześniejszym dostarczeniu 

Zamawiającemu odpowiednich atestów dla artykułów, które będą je zastępować. 

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie tj. najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić 

osobę wskazaną w § 5 ust. 1 o zniszczeniach lub szkodach w nieruchomościach. 

11. Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne 

z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej wypłaty pracownikom świadczącym usługi 

zatrudnionym do realizacji Umowy wynagrodzeń, najpóźniej do dziesiątego dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym usługa była wykonywana. 

13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo za pracowników świadczących usługi  

przebywających na urlopach, zwolnieniach lekarskich, bądź nie mogących świadczyć usług z innych 

przyczyn. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystąpienia braku pełnej obsady pracowników 

świadczących usługi. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. 

 

                                                                    § 4 

 1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany: 

    - osobiście 

    - z udziałem Podwykonawcy/ów. 

2.  Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze 

udzielenia niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę posłużył się 

doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem 

wymaganym przez Zamawiającego w procedurze  o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem 

Umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego oraz 

udzielenia przez niego zgody na piśmie. Dotychczasowy Podwykonawca odpowiada z nowym 

Podwykonawcą i Wykonawcą solidarnie. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno wykonywania 

przedmiotu Umowy, jak i powstałych w ramach jego wykonywania szkód w mieniu ruchomym 

Zamawiającego oraz w nieruchomościach wskazanych w § 1 ust. 1. 

 

§ 5 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli ds. realizacji przedmiotu umowy w osobach: 

a) ………………………….. -  przedstawiciel Zamawiającego  

b) ........................................... -    przedstawiciel Wykonawcy. 
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2. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 

dokonującej zmiany. 

3. Strony wskazują następujący adres do doręczeń:  

1) Zamawiający: ……………………………………………………………………………………. 

2) Wykonawca: ……………………………………………………………………………………...  

4. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) reprezentantów Stron oraz osób 

uczestniczących w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź 

umowy cywilnoprawne, celem zawarcia i umożliwienia prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie  

z przepisem art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej „RODO.. 

 

§ 6 

1. Za Przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wraz z podatkiem VAT w wysokości: 

………………………… PLN (słownie: ……………………………………………../100), co stanowi 

wartość umowy. 

2. Cena ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu 

należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, jak 

również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

3. Strony zgodnie postanawiają, ze cena wskazana w § 6 ust 1 ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego, w związku z czym Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia. 

4. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia  

w płatności.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych 

Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy kar umownych lub odszkodowania. 

  

§ 7 

1. Płatność kwoty wymienionej w § 6 ust.1  będzie  realizowana na podstawie comiesięcznych faktur 

wystawianych przez Wykonawcę w kwocie proporcjonalnej do ilości miesięcy trwania umowy do 10 

każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.  

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

3. Fakturę należy dostarczyć na adres: Instytut Energetyki Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 

Warszawa.  

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za 

odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 9 ust.1 

punkty a do e. 

b) 5% wynagrodzenia umownego brutto za dany miesiąc, w którym usługa była trzykrotnie 

wykonana nienależycie a Wykonawca został o  fakcie nienależytego wykonania poinformowany 

e-mailowo na adres……………………. przez Zamawiającego, 

c) za odstąpienie od umowy w przypadku stwierdzenia po raz trzeci przez Zamawiającego  

niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, o którym mowa w lit. c powyżej, w 

wysokości do 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

d) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, 

warunków odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki - w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z dowolnego wynagrodzenia Wykonawcy należnego od 

Zamawiającego lub Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Zamawiającego wysokością kary. 

3. Jeżeli szkoda Zamawiającego przewyższy karę umowną będzie on uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania za szkodę w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 
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4. W razie naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej Wykonawca upoważnia  

Zamawiającego do potrącenia jej z należnego mu wynagrodzenia zgodnie z wystawioną notą 

obciążeniową przez Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekracza wysokość kar 

umownych może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę dwukrotnie terminu wykonania prac 

potwierdzonego protokołami. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego z tytułu częściowego wykonania Umowy, pomniejszonego  o stosowne kary, 

b) zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej 

Umowy; 

c) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji firmy Wykonawcy, 

d) powzięcia informacji o niemożności dalszego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

e) 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 

części Umowy, 

f) w razie stwierdzenia przez Zajmującego po raz trzeci niedopełnienia obowiązku przez wykonawcę 

należytego wykonania umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyn 

uzasadniających odstąpienie. 

3. W razie odstąpienia od Umowy strony nie będą miały obowiązku zwrotu tego, co w ramach 

wykonywania Umowy nawzajem sobie świadczyły. 
 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla jednej  i wszystkich szkód. 

Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według 

średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, 

warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią 

Załączniki nr 3 do Umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 

2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści 

zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni roboczych od dnia ich 

wejścia w życie. 

 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) przeprowadzania kontroli: 

a) stanu liczebnego osób wyznaczonych do wykonywania usług sprzątania, 

b) środków i artykułów czystości oraz sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług sprzątania 

c) jakości wykonywania usług sprzątania, 

d) stanu czystości udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeń socjalno-gospodarczych, 

bez obowiązku powiadamiania przedstawiciela Wykonawcy, 

2)  żądania przedstawienia przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, kart 

charakterystyk środków i artykułów czystości oraz środków Higienicznych wykorzystywanych do 

usług sprzątania. 
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§ 12 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 

     A) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: 

1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

2) zmiany będące następstwem działania administracji,  

3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

niemożnością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 

przedmiotu w sposób należyty. 

    B) Zmiany osobowe: 

1) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne, legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami; 

2)  zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 

wymagano określonego doświadczenia i/lub wykształcenia na inne legitymujące się 

doświadczeniem i/lub wykształceniem spełniającym wymogi SIWZ. 

     C) Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do  umowy. 

     D) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 

2) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między  stronami, 

2. zmiana danych związanych  z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 

bankowego), 

3. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, inne niż wskazane powyżej zmiany postanowień 

zawartej umowy,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 

4.  Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 

1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   

§ 13 

1. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za nie wywiązanie się z zobowiązań na skutek 

wystąpienia siły wyższej.  

2. Za  siłę wyższą uważa się nieprzewidziane zdarzenia, jakie mogą wystąpić po podpisaniu umowy, na 

które żadna ze stron nie ma wpływu. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej, strony bezzwłocznie przystąpią do ustalenia sposobu realizacji 

umowy uwzględniającego zaistniałą sytuację.  

 

§ 14 

1. Zgodnie z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119), informacja  

o przetwarzaniu przez Instytut Energetyki danych osobowych osób fizycznych, znajduje się na stronie 

internetowej Instytutu Energetyki www.ien.com.pl/rodo; 

2. Zgodnie z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119), informacja  

o przetwarzaniu przez Wykonawcę danych osobowych osób fizycznych, znajduje się w siedzibie 

firmy. 

http://www.ien.com.pl/rodo
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§ 15 

1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, 

przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych 

obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności kodeksu cywilnego 

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją umowy, których nie da się rozwiązać 

polubownie  strony poddadzą pod rozpoznanie sądu gospodarczego według właściwości miejscowej 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz  dla Wykonawcy. 

5. Wszelkie zmiany w umowie wymagają pisemnej zgody obu stron, pod rygorem nieważności. 

6. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu jej przez obie strony. 

 

 

Załączniki:  

 

1. Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Zał. nr 2 -  Wykaz osób realizujących umowę 

3. Zał. nr 3 -  Dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wraz z 

warunkami ubezpieczenia oraz dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, 

 

 

    Zamawiający:                                                                                    Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dot. Części I (A) ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
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Załącznik nr. 2 do Umowy nr……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz pracowników firmy………. 

L.p. Nazwisko i imię pracownika firmy 
świadczącej usługę 

Rodzaj zatrudnienia – umowa 
o pracę, umowa zlecenie 

Wymiar etatu 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


