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Umowa o świadczenie usług 

kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości budynków OKP Wieża Ciśnień im. B. 

Jareckiego w Kaliszu (ul. Górnośląska 66a) oraz Akceleratora Kultury w Kaliszu (ul. Nowy 

Świat 2a) 

 zawarta w Kaliszu w dniu………………………….. 

pomiędzy 

Ośrodkiem Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu  

ul. Górnośląska 66a, 62-800 Kalisz 

Reprezentowanym przez Piotra Bigorę – dyrektora zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a 

Firmą…………………………………………………………………….. z siedzibą 

………………………………………………………………………………………. 

REGON…………………………….. NIP…………………………………………. 

Reprezentowana prze 

Zwaną dalej „ Zleceniobiorcą” 

o następującej treści: 

§1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi 

polegającej na kompleksowym sprzątaniu i utrzymaniu w czystości budynków OKP 

Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kaliszu (ul. Górnośląska 66a) oraz Akceleratora 

Kultury w Kaliszu (ul. Nowy Świat 2a) – 3 razy w tygodniu każda z ww. lokalizacji w 

wymiarze minimum 2 godziny dziennie (dni pracy ustala Zleceniodawca), w zakresie 

określonym w załączniku nr 1 do umowy. 

§2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego wykonywania obowiązków będących 

przedmiotem umowy. 

2. Zleceniodawca może wyrazić pisemnie zgodę na powierzenie przez Zleceniobiorcę 

wykonywania przedmiotu umowy osobie trzeciej. 

3. Wybór osoby trzeciej, o której mowa w ust. 2 powyżej, będzie odbywać się za 

pisemną zgodą Zleceniodawcy. 

4. Osoba sprzątająca będzie wyposażona w Kartę pracy (załącznik nr 2). 

5. Po każdym wykonaniu usługi pracownik Zleceniodawcy sprawdzi wykonanie 

czynności zgodnie z harmonogramem i potwierdzi odbiór prac, podpisując Kartę pracę 



lub zaleci poprawki. Do momentu odbioru prac osoba sprzątająca będzie przebywać 

na terenie ww. lokalizacji. Podpisana karta pracy jest akceptacją prawidłowo 

wykonanej usługi. 

6. Zleceniodawca poda listę nazwisk osób upoważnionych do podpisywania Karty pracy 

(załącznik nr 3). 

7. Do zgłaszania ewentualnych szkód wyrządzonych na skutek świadczonej usługi,  

w imieniu Zleceniodawcy jest upoważniony/a ………………………………………. 

droga telefoniczną pod numerem ………………………………. 

8. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy  

z własnej winy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

9. Definicja szkody nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej 

eksploatacji sprzętu i urządzeń należących do Zleceniodawcy. 

§3 

1. Zleceniobiorca zapewnia odpowiedni sprzęt do profesjonalnego wykonania usługi (w 

szczególności wiadro, mop, ścierki, rękawice ochronne i środki czystości). 

2. Odkurzacz, worki do odkurzacza, ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, worki 

na śmieci finansuje Zleceniodawca. 

§4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za miesiąc świadczenia usług w wysokości ……….. zł 

netto plus należny podatek VAT. 

2. Mycie okien będzie wykonywane w ramach zapotrzebowania w terminie ustalonym 

przez obie strony. Wynagrodzenie z tytułu tej czynności ustala się jednorazowo  

w wysokości…………………… zł 

3. Wykonanie usług za pomocą maszyny nie należącej do Zleceniodawcy lub usług 

wykraczających poza podstawowy zakres opisany w załączniku nr 1 odbywać się 

będzie na zasadach dodatkowego zlecenia a cenę ustaloną indywidualnie w zależności 

od rodzaju usługi. 

4. W przypadku nagłej nieobecności pracownika Zleceniobiorcy, wobec czego braku 

możliwości wykonania usługi, Zleceniobiorca zapewnia przysłanie pracownika 

zastępczego najszybciej jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w następnym 

dniu roboczym. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 -2 powyżej, płatne będzie 

Zleceniobiorcy przelewem na konto nr 

……………………………………………………………………………. w terminie 7 

dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT. 

§5 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony począwszy od dnia …………….. do 

……………….. 

2. Stronom umowy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za 14-dniowym 

okresem wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej. 



4. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia stronie przeciwnej 

oświadczenia, o którym mowa w ust.3. 

5. Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

 1) powyżej jednej niewykonanej usłudze, 

 2) nienaprawienia dokonanych z winy Zleceniobiorcy uszkodzeń w 

 wyznaczonym terminie, 

 3) naruszenia zapisów niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Zleceniodawcy do zaniechania naruszeń  

i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu co najmniej 7-dniowego 

terminu. 

6. W przypadku rozwiązania umowy w sposób opisany w pkt. 5 i 6, Zleceniobiorca 

wystawi fakturę za wykonane w danym miesiącu usługi proporcjonalnie wg wzoru: 

cena/ilość dni w miesiącu x ilość dni przepracowanych. 

§6 

1. Zleceniobiorca, personel Zleceniobiorcy oraz inne osoby, które występują po stronie 

Zleceniobiorcy przy realizacji niniejszej umowy zobowiązane są do realizacji zadań  

z przestrzeganiem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) i przepisów 

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). 

2. Zleceniobiorca personel Zleceniobiorcy oraz inne osoby, które występują po stronie 

Zleceniobiorcy zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych osobowych, które 

mogłyby powiązać podczas wykonywania umowy, w okresie jej obowiązywania oraz 

po jej zakończeniu, a także do nieujawniania i nieudostępniania tych danych 

jakimkolwiek innym podmiotom. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do traktować jako poufne wszelkie informacje 

powzięte w trakcie realizacji usługi stanowiące tajemnicę strony drugiej  

w szczególności stosownie do treści ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 roku  

o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności informacji dotyczących 

sposobu używanych zabezpieczeń oraz ich rozwiązań technicznych. Zleceniobiorca 

nie użyje tych informacji do innych celów niż związanych z realizacja niniejszej 

umowy i nie ujawni ich osobom trzecim, za wyjątkiem pracowników Zleceniodawcy 

 i Zleceniobiorcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia przed dniem rozpoczęcia 

wykonywania usługi oświadczeń podpisanych przez pracowników, w których 



zobowiązują się do zachowania tajemnicy danych osobowych, do których mogą mieć 

dostęp w trakcie realizacji umowy. 

§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§8 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, 

 a w przypadku braku porozumienia przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zleceniodawcy. 

 

§9 

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

…………………………     ………………………….. 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Podstawowy zakres czynności dla pracowników utrzymujących czystość w budynkach OKP 

Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kaliszu (ul. Górnośląska 66a) oraz Akceleratora Kultury 

(ul. Nowy Świat 2a): 

1. Ogólne sprzątnie łazienek (toalety, umywalki, płytki, lustra oraz dezynfekcja) 

2. Odkurzanie, wycieranie z kurzu mebli, blatów, biurek, parapetów, drzwi, schodów, 

futryn, grzejników, 

3. Mycie szklanych ścian działowych w Akceleratorze Kultury 

4. Utrzymywanie w czystości towarów w sklepie plastycznym w OKP 

5. Czyszczenie sprzętów elektronicznych 

6. Mycie podłóg 

7. Wymiana worków na śmieci 

8. Wyrzucanie śmieci do koszy na zewnątrz 

9. Dezynfekcja poręczy i klamek 

10. Mycie drzwi wejściowych 

 

…………………………     ………………………….. 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

Załącznik nr 2 

Lista osób upoważnionych przez Zleceniodawcę do podpisywania Karty pracy 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

 

…………………………     ………………………….. 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

KARTA PRACY 

Niniejsza Karta pracy jest akceptacją prawidłowego wykonania usług i podstawą do 

wystawienia faktury 

Data Podpis zleceniodawcy uwagi 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

…………………………     ………………………….. 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 


