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                       Załącznik nr 2 do zapytania DAG-3941-3/2017 

Umowa o świadczenie usługi 
                                                               Nr DAG-…………………….. 
 

zawarta w dniu         …………………….. r. w  Krakowie pomiędzy : 
 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą: 31-157 Kraków, Plac Jana 
Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez Rektora Uczelni -  prof. Stanisława Tabisza,  
w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa, występuje:  
Kanclerz Uczelni - dr Jolanta Ewartowska 
przy kontrasygnacie Kwestor Uczelni -  mgr Danuty Baniowskiej 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a                      
Firmą …………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS……, o kapitale zakładowym ………. Zł, posiadającą nr REGON 
…………….., NIP ………… reprezentowaną przez :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(w.w. 

zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) 
 

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej 
zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 
 

…………………………………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………. z siedzibą  ……………………..…, REGON …………………….., NIP …………………, 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 
Umowę zawarto na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                                 
w postępowaniu nie wymagającym stosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 
roku - Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zmianami), prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu 
Udzielania Zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie    

 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi zimowego utrzymania czystości (odśnieżanie) 
terenów zewnętrznych wokół budynków ASP przy ul. Humberta 3, Smoleńsk 9, Syrokomli 13 
oraz kompleksie budynków ASP przy Placu Matejki 13/ Paderewskiego 21/  Basztowa 18                        
w Krakowie 

2. Łączna powierzchnia objęta usługą wynosi ok. 2795 m², w tym:  
 

1) przy ul. Humberta 3 – 385 m2  (powierzchnia trawnika – 215 m², powierzchnia 
chodnika – 170 m²) 

2) przy ul. Smoleńsk 9 – ok. 960 m²  (powierzchnia chodnika – ok. 140 m2, powierzchnie 
utwardzone (podwórko) – ok. 820 m2  

3) przy ul. Syrokomli 21 – ok. 670 m2  (powierzchnia chodnika – ok. 150 m2, 
powierzchnie utwardzone (podwórko) – ok. 520 m2  

4) powierzchnia chodnika wokół kompleksu budynków ASP przy Placu Matejki 13/ 
Paderewskiego 21/  Basztowa 18  - 780 m2  (Basztowa – 320 m2, Plac Matejki 170 m2, 
Paderewskiego 21 – 290 m2) 

3. Zakres usługi obejmuje:   
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1) codzienne usuwanie nieczystości - tj. papierków, niedopałków tytoniowych, liści, 
piasku, błota, nieczystości pozostawionych przez zwierzęta  - z powierzchni 
chodników, trawnika i podwórek objętych zamówieniem  

2) codzienne zamiatanie  chodnika wokół budynku i terenu podwórka, 
3) codzienne sprzątanie  otoczenia wokół pojemników na śmieci, 
4) systematyczne odśnieżanie, w razie konieczności, w zależności od warunków 

atmosferycznych, odladzanie i zabezpieczanie przed oblodzeniem poprzez 
posypanie mieszanką piaskowo - solną terenów utwardzonych (tj. chodnika, podwórza).  

4. Wymagania dotyczące realizacji usług wymienionych w ust. 3: 
1) Utrzymanie czystości i porządku odbywać się  w godzinach porannych, które nie 

będą zakłócały funkcjonowania ASP tj. nie później niż do godziny  8:00  
2) Odśnieżanie ciągów komunikacyjnych wzdłuż posesji oraz posypywanie ich 

piaskiem lub solą powinno   odbywać się w zależności od opadów również w dni 
wolne od pracy. 

3) Czynności odśnieżania i posypywania mieszanką należy wykonać do godz. 7:00,            
a w przypadku dalszych opadów niezwłocznie po zaśnieżeniu, oblodzeniu lub 
zanieczyszczeniu chodnika, wjazdów,  wejścia  i  otoczenia budynku. 

4) Ponadto w przypadku pojawienia się nawisów śnieżnych czy lodowych sopli na 
budynkach Zamawiającego pod adresami objętymi zamówieniem, Wykonawca 
zabezpieczy teren taśmą ostrzegawczą oraz niezwłocznie zgłasza ten fakt 
portierowi w obiekcie oraz telefonicznie bądź drogą elektroniczną kierownikowi 
Działu Administracyjno – Gospodarczego ASP. 
 

§ 2. 

1. W przypadku wystąpienia opadów śniegu, oblodzenia, błota lub innych zanieczyszczeń, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia osób niezbędnych do wykonania 
czynności związanych z ich usunięciem, w liczbie zapewniającej należyte i terminowe 
wykonanie tych czynności.   

2. W celu usuwania śniegu i zwalczania oblodzenia, Wykonawca dostarczy i użyje do 
posypywania środki o właściwościach rozpuszczających, dopuszczonych do obrotu                         
i stosowania w Polsce zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie zapewnia 
Wykonawcy pojemników niezbędnych do przechowywania ww. środków.   

3. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego usuwania śniegu. Śnieg przy odśnieżaniu 
należy składować w sposób umożliwiający prawidłowy i niezakłócony ruch pieszych                      
i samochodów. Pryzmowany śnieg nie może przylegać do ścian budynku Zamawiającego. 

4. Odpady komunalne pozostałe przy sprzątaniu Wykonawca będzie umieszczał                           
w pojemnikach znajdujących się na terenie objętym usługą wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak, aby nie wywoływała ona 
uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich. Sprzątanie oraz odśnieżanie                            
i usuwanie śniegu, błota pośniegowego  i oblodzeń z chodnika  i podjazdów bram 
przejazdowych należy wykonywać w taki  sposób, aby  nie spowodować zagrożenia dla 
pieszych   i   uszkodzeń chodnika. 

6. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń osobowych                         
i rzeczowych powstałych na skutek zaniedbania bądź zaniechania obowiązków 
wynikających z niniejszego zapytania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej 
umowy z należytą starannością i dokładnością.  

8. Oceny prawidłowości wykonania prac objętych niniejszą umową dokonuje Zamawiający. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do wymagań Zamawiającego, wyciągnięcia 
konsekwencji wynikających  z umowy.  
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9. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie 
Zamawiającego, o ile konieczność ich dokonania wyniknie z niewłaściwego wykonania usługi.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad przepisów bhp i p.poż. 
11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy innemu podmiotowi gospodarczemu (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego. 
12. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do omówienia 
z przedstawicielem Zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym, ustalenia wszelkich 
szczegółów związanych z wykonywaniem usługi. Wykonawca zobowiązany będzie także, do 
zapewnienia w tym terminie, obecności osoby/osób wyznaczonych do realizacji usługi,                     
w celu gruntownego zapoznania tych osób w szczególności z terenem objętych usługą oraz  
wszelkimi czynnościami związanymi z realizacją usługi, aby zapewnić sprawne  i prawidłowe 
wykonywanie przez Wykonawcę zadań.   

§ 3. 
Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia Wykonawcy dostępu do terenów objętych umową w celu umożliwienia 
realizacji usługi,  

2) udostępnienia Wykonawcy (w miarę możliwości  i potrzeb) miejsc lub pomieszczeń,                  
w których będzie przechowywany sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

§ 4. 
                                                            Czas trwania umowy 
 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia  

30 kwietnia 2017 r.   
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 7 - dniowego okresu 

wypowiedzenia.    Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej przedłożonej drugiej stronie.  
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania określonego w ust 2 terminu 

wypowiedzenia w przypadku:  
1) co najmniej 1-dniowego zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków 

określonych w niniejszej umowie;  
2) powtarzających się niedokładności i uchybień, po uprzednim 3-krotnym pisemnym 

upomnieniu Wykonawcy i osobistym doręczeniu mu upomnienia  lub przesłania go 
faksem do siedziby Wykonawcy;    

4. W przypadku zaprzestania wykonywania czynności Wykonawca zostanie obciążony 
kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości wykonywania 
pracy przez inne osoby prawne lub fizyczne.    

5. W przypadku 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 tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.   

 

§ 5. 
                                                       Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomości                         
w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność.  
2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 
wszelkie szkody mogące wystąpić w związku z wykonywaniem Umowy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie personelu do 
wykonywanie prac  objętych przedmiotem umowy oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie ich 
wykonywania.  



 4 

§ 6. 
                                        Wartość usługi oraz płatności Wykonawcy  
1. Strony ustalają zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości …………….. zł brutto 

(słownie złotych: ……………………), w tym ……… % VAT oraz wynagrodzenie netto ………….. 
2. Zapłata należności dokonywana będzie za pracę wykonaną w ciągu danego miesiąca  na 

konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,   w terminie do 14 
dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.  

3. Rozliczenie za niepełny miesiąc realizacji usługi w czasie trwania umowy nastąpi wg 
następującej zasady:  liczba dni  realizacji usługi w danym miesiącu x 1/30 wynagrodzenia 
miesięcznego netto określonego w ust.1. Wyliczone wynagrodzenie zostanie 
podwyższone o należny podatek VAT.  

4. Podstawą wystawienia  faktury za dany miesiąc będzie protokół podpisany przez obie strony. 
4.  Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. O zmianach kont bankowych, numeru NIP, siedziby i adresu dostarczenia faktur strony 

powinny się wzajemnie powiadamiać na piśmie, pod rygorem poniesienia kosztów 
związanych z mylnymi operacjami bankowymi.   

6. Wszelkie koszty związane z nabyciem środków niezbędnych do wykonywania prac 
wchodzących w zakres niniejszej umowy będą obciążać Wykonawcę.   

 

§ 7. 
Nadzór nad wykonaniem Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego nadzoru personelu w trakcie 
świadczenia usługi. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli jakości wykonywania zleconej 
usługi jest kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.   

 

§ 8. 
Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  
a) każdorazowe uchybienie terminom  wykonania czynności określonemu w § 1 ust. 3 i 4, 

w wysokości 1 % wynagrodzenia miesięcznego netto za każdą godzinę opóźnienia. 
b) odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
miesięcznego netto za wykonanie przedmiotu umowy tylko w przypadku wcześniejszego 
pisemnego zgłoszenia wad. 

§ 10. 
                                                            Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej w postaci aneksu po dokonaniu uzgodnień między stronami  
3. Wszelkie spory z tytułu niniejszej umowy podlegać będą sądowi właściwemu dla 

Zamawiającego 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron.  
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 


