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Wzór umowy 

Umowa Nr TZUK.272. … 2017 

 

W dniu ….. w Tychach, pomiędzy Gminą Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy,  

NIP: 646 001 34 50, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

 

Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach 

ul. Budowlanych 67                                                                                           mgr Agnieszka Lyszczok 

43 – 100 Tychy 

a 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

została zawarta niniejsza umowa. 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy jw.  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i obsługa dwóch szaletów publicznych, zlokalizowanych  

w Tychach przy ul. Rynek 7 oraz alei Niepodległości 60. 

2. Zakres obowiązków związanych z utrzymaniem i obsługą szaletów obejmuje w szczególności: 

a) zapewnienie jednoosobowej obsługi personalnej szaletów od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 830 do 1630, a w soboty od 900 do 1400, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy, 

b) zapewnienie dodatkowej obsługi szaletu zlokalizowanego na Rynku podczas organizowanych 

imprez okolicznościowych przez trzy dni w ciągu roku (wskazanych przez Zamawiającego)  

w godzinach od 900 do 2100, 

c) zapewnienie należytego stanu sanitarnego i technicznego zgodnego z wymaganiami Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, 

d) zapewnienie należytego porządku i czystości wewnątrz (zamiatanie, mycie posadzki, lamperii  

i urządzeń sanitarnych z użyciem środków dezynfekujących, mycie okien i drzwi) oraz wokół 

eksploatowanych szaletów (oczyszczanie terenu z wszelkich zanieczyszczeń oraz odśnieżanie 

wraz z posypywaniem go piaskiem w stopniu umożliwiającym bezpieczne dojście do obiektu), 

e) zabezpieczenie w szalecie środków higieny i czystości (bieżące uzupełnianie mydła w płynie, 

ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków myjących, środków zapachowych, itp.), 

f) usuwanie awarii lub uszkodzeń poprzez wykonanie bieżących napraw instalacji elektrycznej  

i wodno-kanalizacyjnej (w tym monitorowanie i ewentualne naprawy bądź czyszczenie przyłącza 

szaletów do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, należącej do Regionalnego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Tychach), urządzeń sanitarnych oraz wymiana niesprawnego 

osprzętu, armatury sanitarnej i urządzeń, będących na wyposażeniu szaletów (m.in. wymiana 

wypalonych żarówek, świetlówek, zamków, klamek, naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, itp.). 

Awaria winna być usunięta do 5 dni od daty pisemnego lub telefonicznego jej zgłoszenia, 

g) bieżące usuwanie napisów i graffiti z elewacji wewnątrz i na zewnątrz szaletów, 

h) oznakowanie tablicami informacyjnymi szaletów na zewnątrz, włącznie z podaniem dni i godzin 

ich otwarcia i zamknięcia, 

i) sprzątanie i mycie po robotach malarskich, awariach, itp. wewnątrz szaletów. 

3. Korzystanie z szaletów przez mieszkańców będzie bezpłatne. 
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§ 2 

WYKONANIE UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania i obsługi szaletów od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 

31 grudnia 2018 roku. 

 

§ 3 

CENA UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone  

w ofercie Wykonawcy w wysokości  … zł netto powiększonej o podatek VAT wg stawki 23 %  

w kwocie ….. zł, co daje łącznie kwotę …… zł brutto (słownie: . ….). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w miesięcznych ratach, na podstawie wystawionej faktury 

po zakończeniu każdego miesiąca prowadzenia usługi, na kwoty określone w zbiorczym zestawieniu 

kosztów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. W każdym przypadku kiedy szalet będzie nieczynny, wynagrodzenie za dany miesiąc płatne będzie 

w kwocie wynikającej z przemnożenia ilości dni przepracowanych przez stawkę dzienną, obliczoną 

jako iloraz wysokości ryczałtowej i ilości dni w miesiącach. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na realizację umowy. Środki te będą pochodziły  

z budżetu miasta, klasyfikacja budżetowa: Dział 900, Rozdział 90095, § 4300. 

5. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania faktury, na 

konto Wykonawcy podane w fakturze. 

6. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie. 

8. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. Faktura winna być wystawiona na: Gmina 

Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy, NIP: 646 001 34 50. 

9. Wskazanym na fakturze odbiorcą faktury VAT będzie: Tyski Zakład Usług Komunalnych  

w Tychach, ul. Budowlanych 67, 43 – 100 Tychy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury za usługi wykonane w miesiącu grudniu, 

najpóźniej do dnia 20 grudnia 2018 roku. 

 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 

1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania polisy od 

odpowiedzialności cywilnej, która będzie obejmować swoim zakresem szkody wyrządzone  

w związku z realizacją umowy (szczególnie za wyrządzone szkody, uszkodzenia mienia oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe  

w związku z realizacją przedmiotu umowy). 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy, o której mowa 

w ust. 1 potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

3. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za ewentualne uszkodzenia mienia oraz 

za szkody powstałe wobec osób trzecich przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega, że w przypadku ponadnormatywnego zużycia wody w szaletach 

spowodowanego awarią urządzeń sanitarnych itp., której usunięcie leży w gestii Wykonawcy, 

Wykonawca pokryje różnicę wydatków za ponadnormatywne zużycie wody w oparciu  

o wystawioną przez Zamawiającego fakturę. Norma zużycia wody liczona będzie w oparciu o jej 

średniomiesięczne zużycie z ostatnich 3 miesięcy. 

2. Za przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. przy świadczeniu usług odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 
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3. Wszystkie kary finansowe nałożone przez instytucje kontrolujące, np. Sanepid, PIP, itp., obciążają 

Wykonawcę. 

4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonywania 

zobowiązań umownych, mimo wystosowania do Wykonawcy pisemnego wezwania do wykonywania 

lub należytego wykonywania umowy. 

5. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar 

umownych w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1. 

6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków: 

a) jeżeli nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonania usługi objętej umową 

lub wstrzymał wykonanie usługi bez uzasadnionej przyczyny, 

d) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego 

Wykonawca nie wykonuje umowy lub rażąco naruszy obowiązki umowne. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. 

9. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku 

albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

10. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia umowy winny być wprowadzane za zgodą stron, w formie 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie kosztów. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

 

Koszty utrzymania i obsługi 2 szaletów: 

 

 
 
 
Lp. 

 
 
 

Miesiące (dni) 

Miesięczny koszt utrzymania  
i obsługi szaletu przy ul. Rynek 7 

 

Miesięczny koszt utrzymania  
i obsługi szaletu przy  
al. Niepodległości 60 

 

Netto 
 

Brutto Netto  Brutto 

1 Styczeń (25)     

2 Luty (24)     

3 Marzec (27)     

4 Kwiecień (24)     

5 Maj (24)     

6 Czerwiec (26)     

7 Lipiec (26)     

8 Sierpień (26)     

9 Wrzesień (25)     

10 Październik (27)     

11 Listopad (25)     

12 Grudzień (24)     

 
SUMA: 

 

 
 

   

 
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY: 
 

 
NETTO 

 
BRUTTO 

  

 

 


