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do zapytania ofertowego  

  CIS-WAG.2720.24.2016. 

 

UMOWA  Nr …../…../2016/WAG 

Zawarta w dniu ........................... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS-

WAG.2720. ……... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 

208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179, REGON 142396858, zwanym dalej w treści 

umowy Zamawiającym reprezentowanym przez  

 

……………………. – …………………………. 

a firmą 

………………. z siedzibą w ………………… adres , NIP ………………, REGON 

…………………, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez 

……………………….. - ……………………. 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i termin realizacji umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonie usług dezynsekcji w pomieszczeniach zajmowanych 

przez Centrum Informatyki Statystycznej w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego 

przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje trzykrotne, w terminach uzgodnionych 

z Zamawiającym, wykonanie usług w okresie obowiązywania umowy, począwszy 

od dnia jej zawarcia, do dnia 16 grudnia 2016 roku.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania usług, zgodnie z zapisami 

na warunkach i w terminie podanym w umowie. 

 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Cena za jednorazowe wykonanie usługi obliczana na postawie iloczynu stawki za 

1 m² w kwocie …………… brutto zł oraz powierzchni 2905 m² objętej wykonaniem 

usługi, wynosi……………….. zł brutto. 

2. Cena za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi brutto ............................. zł, 

słownie: .................................................................................., w tym podatek VAT 

obliczony wg. stawki …….. % w kwocie …...................... zł  

3. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa, koszty zakupu środków 

chemicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, koszty dojazdu 

do miejsca świadczenia usług, utylizacji opakowań po środkach chemicznych, 

wynagrodzenia i ubezpieczenia osób wykonujących usług. 

4. Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy 

oraz kwoty w złotych, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto. Faktury 



Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego  

  CIS-WAG.2720.24.2016. 

sporządzone w sposób odbiegający od warunków przedstawionych powyżej będą 

odsyłane do Wykonawcy.  

5. Opłaty dokonywane będą po wykonaniu jednorazowej usługi, na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę wraz załączonym protokołem należytego wykonania 

usługi, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7. Za datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku 

Zamawiającego. 

§ 3 

Sposób wykonania umowy 

1. Wszelkie materiały i narzędzia potrzebne do wykonania usług zapewni Wykonawca.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług dezynsekcji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 

zdrowotnego ludzi (nie stanowią zagrożenia dla ludzi przebywających na terenie 

obiektu). Wykonawca zapewnia, że wszystkie środki użyte do przeprowadzenia 

zabiegów są dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie 

z ustawą z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1926). Wykaz środków przewidzianych do realizacji usług stanowi załącznik 

do umowy. Zastosowane preparaty są bezwonne, nieplamiące i nie wymagające mycia 

powierzchni po przeprowadzeniu usług dezynsekcji.  

3. Ze strony Zamawiającego przedstawicielem upoważnionym do współdziałania przy 

wykonaniu niniejszej umowy jest: ……………….. tel. 22 608-…………., e-mail: 

…………………. zaś ze strony Wykonawcy – ……………tel. …………….. e-mail: 

…………………. 

4. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 3 uprawnione są do uzgadniania 

na bieżąco spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym podpisania 

protokołu należytego wykonania usługi, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami 

i terminami ustalonymi w umowie.  

5. Usługi będą wykonywane w godzinach popołudniowych 15:30 – 18:00, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym daty wykonania usługi. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osób wykonujących usługi, w celu 

uzyskania przepustek na przebywanie w gmachu GUS dla tych osób. 

§ 4 

Warunki gwarancji  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 miesięcznej gwarancji, co do skuteczności 

wykonanych usług dezynsekcji.  

2. W przypadku, gdy wykonanie usługi okaże się nieskuteczne, Wykonawca wykona 

w ramach gwarancji dodatkową dezynsekcję pomiędzy ustalonymi terminami usług. 

3. Zgłoszenie konieczności wykonania dodatkowej dezynsekcji dokonane będzie przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie e-mail lub telefonicznie. 

4. Dodatkowa usługa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszenia przez Wykonawcę, po uzgodnieniu jej terminu. 
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§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, w 

tym dodatkowej dezynsekcji, o której mowa w § 4 ust. 4, w wysokości 2 % 

od wynagrodzenia brutto, za jednorazowe wykonanie usługi określone w § 2 ust 1, 

za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, jednak nie więcej niż 20% kwoty 

jednorazowego wynagrodzenia brutto. 

2) w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z przyczyn, za które 

Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 20% wartości brutto całego przedmiotu 

umowy. 

2. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu z tytułu kar umownych przewidzianych umową, nie może przekroczyć 

40 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania 

uzupełniającego, przekraczającego wysokość uiszczonych kar. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy po uprzednim jej 1- miesięcznym 

okresie wypowiedzenia złożonym na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy 

bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z warunków umowy.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z umową, które nie 

będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, 

podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

6. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie  

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

8. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Wykaz środków przewidzianych do realizacji usług 

3) Protokół należytego wykonania usługi 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Formularz ofertowy 
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 Załącznik nr 2 do umowy 

Wykaz środków przewidzianych do realizacji usług 
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WZÓR  

Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ NALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI 

 

 

Sporządzony w dniu ………………… w Warszawie  w zakresie umowy …./2016/WAG z 

dnia …….……2016 r. 

na „Wykonanie usług dezynsekcji w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum 

Informatyki Statystycznej w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego 

przy al. Niepodległości 208 w Warszawie.” 

 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy stwierdzają, że objęte odbiorem usługi 

dezynsekcji w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Informatyki Statystycznej 

wykonywane w  dniu ………………… – usługa wg. umowy*) / usługa dodatkowa *) 

z zastosowaniem preparatu …………………………….. 

a) zostały wykonane należycie i odebrane bez uwag *) 

b) nie zostały odebrane - konieczne jest wykonanie następujących poprawek *):  

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

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

c) termin wykonania poprawek .……………………………………………………………….. 

 

 

 

Przedstawiciel   Przedstawiciel 

ZAMAWIAJĄCEGO  WYKONAWCY 

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

 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 
 


