
załącznik nr 7 
Umowa nr  ZP/ ………. /2017 

 
zawarta w dniu ........................... 2017r. w Łodzi w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
pomiędzy: Teatrem Muzycznym w Łodzi, 91-425 ul. Północna 45/51 
NIP: 724-000-17-70 
Regon : 000279203 
reprezentowanym przez: 
Grażynę Posmykiewicz- Dyrektora, 
 
zwanym dalej „ Zamawiającym” 
 
a: 
 
1. ……………………………………….. 
NIP: …………………. 
reprezentowanej przez: 
…………………………. 
   
zwanymi dalej „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług 
polegających na: 

-sprzątanie powierzchni w obiekcie Teatru Muzycznego w Łodzi przy ul. Północnej 
47/51 o powierzchni 5641,65 m2 wraz z jednokrotnym myciem wszystkich okien 
w ciągu trwania umowy, w terminie uzgodnionym z upoważnionymi pracownikami 
administracyjnymi Teatru.  
-sprzątanie budynku administracyjnego z pokojami gościnnymi o powierzchni 299,00 
m2 przy ul. Kamińskiego 3a w Łodzi wraz z jednokrotnym myciem wszystkich okien 
w ciągu trwania umowy, w terminie uzgodnionym z upoważnionymi pracownikami 
administracyjnymi Teatru. Sprzątanie pokoi gościnnych może być wymagane 
natychmiast po zgłoszeniu przez pracownika Teatru, jedynie w przypadkach gdy 
goście zmieniają się w tym samym dniu. 
 
Sprzątanie w obiektach oprócz codziennego utrzymania czystości obejmuje w 
szczególności: 
- pełnienie dyżurów serwisu sprzątającego w czasie trwania spektakli lub imprez. 
- olejowanie podłóg drewnianych raz w czasie trwania umowy w miesiącu lipcu, w 
terminie uzgodnionym z upoważnionymi pracownikami administracyjnymi Teatru. - 
zgodnie z instrukcją, 
- konserwacja posadzek marmurowych - krystalizacja raz w czasie trwania umowy w 
miesiącu lipcu w terminie uzgodnionym z upoważnionymi pracownikami 
administracyjnymi Teatru.- zgodnie z instrukcją, 



- podłogę w sali baletowej należy myć codziennie po lub przed próbami zgodnie z 
grafikiem zajęć ze szczególna starannością, zgodnie z instrukcją (obejmującą m.in. 
po zastosowaniu środków myjących dwukrotne zmycie czysta wodą), 
- pranie foteli raz w czasie trwania umowy w miesiącu lipcu, w terminie uzgodnionym 
z upoważnionymi pracownikami administracyjnymi Teatru. - zgodnie z instrukcją, 
- odkurzanie foteli po spektaklach lub imprezach, 
- opiekę na roślinami znajdującymi się w foyer. 
 
 

§ 2. 
 

Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w § 1 w obsadzie składającej 
się z własnej obsługi, przy użyciu własnego sprzętu i środków chemicznych 
dostosowanych do rodzaju sprzątanych powierzchni oraz zapewni w ramach usługi 
środki higieniczne do toalet i łazienek takie jak: mydło, ręczniki papierowe koloru 
białego i papier toaletowy koloru białego, przy czym wszystkie wskazane środki 
higieniczne będą uzupełniane na bieżąco. 
 
 

§ 3. 
1. Wykonawca kierować będzie do przedmiotowego obiektu wyłącznie osoby nie 

karane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu oraz 
bezpieczeństwu publicznemu, których listę przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji każdorazowo, przed przystąpieniem przez nich do wykonywania 
obowiązków.  

 

2. Każdorazowa zmiana osób przy wykonywaniu usługi ze strony Wykonawcy 
wymaga uprzedniego powiadomienia Zamawiającego poprzez wskazanie 
imienne osoby nie wskazanej na liście wymienionej w ust.1. W przypadku 
konieczności nagłej zmiany osób, Wykonawca powiadomi o tym 
Zamawiającego telefonicznie najpóźniej z chwilą dokonania owej zmiany 
informując o danych personalnych osoby spoza listy oraz składając 
oświadczenie, iż jest to także osoba nie karana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo przeciwko mieniu oraz bezpieczeństwu publicznemu. 

 
3. Wykonawca w dacie zawarcia umowy złoży oświadczenie z klauzulą 

poufności, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy. 
 

 

§ 4. 

1.  Zamawiający powołuje do nadzorowania wykonania umowy i bieżących 
kontaktów z Wykonawcą  - …………………………………tel. .................... 

2. Wykonawca powołuje do nadzorowania wykonania umowy i bieżących 
   kontaktów  z Zamawiającym ……………………. tel. ...................... 
 

§ 5. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną: 



a)  za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nieprawidłowego  
i niezgodnego z przepisami wykonania obowiązków objętych niniejszą 
umową, 

b)  za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył jakiekolwiek 
obowiązki  wynikające z tytułu świadczenia usługi określonej w § 1 

2. Wykonawca oświadcza, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy posiada 
ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności Cywilnej i 
Kontraktowej, zgodnie z warunkami polisy, której kopię przedłoży 
Zamawiającemu. 

3. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wygaśnięcia ochrony, bądź 
wyczerpania sumy ubezpieczenia w zakresie wskazanej polisy w czasie trwania 
niniejszej umowy, w terminie 5 dni od daty wygaśnięcia ochrony przedstawi 
Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie umowy na dalszy okres 
zachowując ciągłość ubezpieczenia.  

 
                                                                § 6 
1. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2018r. do 

31 grudnia 2018r. z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron przy 
zachowaniu 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym bieg okresu 
wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego 
bezpośrednio po miesiącu, w którym zostało złożone pisemne oświadczenie o 
wypowiedzeniu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający ma możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku nienależytego wywiązywania się przez 
Wykonawcę z obowiązków wskazanych w § 1, po uprzednim bezskutecznym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości. 

 
§ 7. 

 
1. Z tytułu zawartej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

miesięczne ……netto +obowiązujący podatek VAT.za każdy 1 m2 powierzchni 
wskazanej w § 1. 

2. Wskazane w punkcie poprzedzającym wynagrodzenie obejmuje także 
wynagrodzenie  za czynności wskazane w § 1 b), c) i d) jak również 
zapewnianie na bieżąco środków czystości wskazanych w § 2 umowy . 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w 
wykonaniu przedmiotu umowy, strony sporządzą obustronnie podpisany 
protokół nieprawidłowości, który będzie podstawą do obniżenia 
wynagrodzenia o wartość do 20%  w odniesieniu do powierzchni, co do której 
stwierdzono owe  nieprawidłowości. Obniżenie wynagrodzenia nie wyłącza 
uprawnienia do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
wskazanego w § 6 ust.2.  

 

§ 8. 

1. Należność za usługi regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie  
wystawionej pod koniec miesiąca (nie później niż ostatniego dnia),  przez 
Wykonawcę faktury dotyczącej wykonania usług w danym okresie rozliczeniowym, 
przy uwzględnieniu § 7 ust.3. 



2. Prawidłowo wystawiona faktura płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej 
doręczenia  Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 
fakturze. 

3. W razie zwłoki w uiszczaniu należności, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo 
naliczania  ustawowych odsetek. 

 

§ 9. 

Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji związanych z bezpieczeństwem sprzątanego obiektu, a także informacji 
istotnych dla dobra i bezpieczeństwa pracowników Zamawiającego oraz jego 
klientów. 

§10  (art .  29 ust .  3a PZP) 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia wyłącznie na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wskazane 
w § 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.  czynności bezpośrednio 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
wyłącznie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 



1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci rozwiązania Umowy z winy 
Wykonawcy oraz obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości  10% 
wynagrodzenia brutto należnego za cały okres, na jaki umowa została zawarta, 
oszacowanego jako 11-krotność  średniego wynagrodzenia  miesięcznego brutto 
z okresu, w jakim umowa była faktycznie realizowana.    

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust.1  czynności, a także stanowić będzie podstawę do rozwiązania 
Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia wskazanej  w ust.4 kary umownej. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 10. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy 
rozpatrywać będą sądy powszechne w Łodzi. 

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach; z czego 3 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

                  Wykonawca:                                                        Zamawiający: 
 



 

Załącznik do umowy ZP/3/2017 zawartej w dniu ............................. 2017 r. 

 
 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

 

W związku z Umową  nr ZP/3/2017 zawarta w dniu ................ 2017 r. pomiędzy 

Zamawiającym - Teatrem Muzycznym w Łodzi, przy ulicy Północnej 47/51, 

reprezentowanym przez Dyrektora Grażynę Posmykiewicz z jednej strony a 

Wykonawcą -  ........................................., reprezentowanej przez 

........................................., której przedmiotem zgodnie z § 1 jest sprzątanie w 

obiektach Teatru Muzycznego w Łodzi. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

 - zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) i zobowiązuje się 

nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do 

których uzyska dostęp w wyniku  realizacji umowy nr ZP/4/2016 zawartej w dniu 

.............. 2016 r. w okresie obowiązywania niniejszej umowy i po jej ustaniu; 

 - zobowiąże pracowników wykonujących umowę do zachowania w tajemnicy 

wszystkich danych osobowych do których uzyskają dostęp w trakcie wykonywania 

obowiązków. 

 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań 

szkody wyrządzone niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 

postępowaniem z danymi osobowymi, w szczególności szkody wyrządzone utratą 

danych, posłużeniem się dokumentami i  nośnikami danych osobowych. 

  

 

 

 
……………………………………………… 

podpisy przedstawicieli Firmy 
 

 


