
 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy                                              

UMOWA NR …………………………………. 
zawarta w dniu …….……… r. w Warszawie 

pomiędzy: 
 
Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą; w Warszawie (00-950) pl. Bankowy 3/5 
reprezentowanym przez:  
 
…………………………………… – …………..……………. Zarządu Mienia Skarbu Państwa, 
ulica. Prosta 69, 00-838 Warszawa, działającego na podstawie pełnomocnictwa                        
…………………………………………………. znak …………………………………….,                   
NIP 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
 
firmą ............................................................................................................................... 
z siedzibą w ...................................... przy ul. ........................................................ 
działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
wydanym przez ……………………………….………………………… 

REGON ………………., NIP ……………………. . 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………….  …………………………………….. 
……………………………………….  …………………………………….. 
 
zwaną dalej Wykonawcą, 
 
W związku z wyborem oferty „Wykonawcy” na podstawie przeprowadzonego postępowania                  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu                        
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej wymienione usługi na 

nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych                   
i zarządzanych przez Zamawiającego: 

a. utrzymanie czystości i porządku w budynkach mieszkalnych, lokalu użytkowym, 
garażach i halach garażowych,  

b. utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych przy budynkach 
mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych z lokalami użytkowymi przy 
wolnostojącymi garażami i innych terenach,  

a. koszenie i grabienie trawy wraz z jej wywozem i utylizacją, po otrzymaniu zlecenia 
od Zamawiającego sporządzonego według  załącznika nr 12 do niniejszej Umowy 

2. Wykaz nieruchomości wraz z powierzchniami budynków oraz terenów na których 
realizowane będą usługi, o których mowa w ustępie 1 stanowi załącznik                            
nr 1. Dodatkowe informacje dotyczące powierzchni korytarzy i powierzchni okien w 
budynkach mieszkalnych i biurze zawiera załącznik nr 11. 

3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy związanych ze 
świadczeniem usługi objętych przedmiotem Umowy określa:  

a. załącznik nr 2 odnoszący się do budynków mieszkalnych i terenów zewnętrznych 
przy budynkach mieszkalnych, 

b. załączniki nr 3, odnoszący się do wewnętrznych powierzchni budynku biurowego 
- sprzątanie biura, 



 

 

c. załączniki nr 4, odnoszący się do terenów zewnętrznych przy budynkach                       
z lokalami użytkowymi, 

d. załącznik nr 5, odnoszący się do hal garażowych i budynków garaży 
wolnostojących oraz terenów zewnętrznych przy budynkach garaży 
wolnostojących, 

e. załącznik nr 6, odnoszący się do pozostałych terenów - innych terenów do 
sprzątania, 

f. załącznik nr 7, odnoszący się do terenów do sprzątania z czterokrotnym 
koszeniem,  

g. załącznik   nr 8, odnoszący się do terenów do sprzątania z trzema koszeniami, 
h. załącznik nr 9, odnoszący się do terenów z dwukrotnym koszeniem objętych 

Umową, 
i. załącznik nr 10, odnoszący się do terenów z jednokrotnym koszeniem objętych 

Umową 
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z usług objętych przedmiotem 
umowy o których mowa w pkt. 2 odnośnie poszczególnych nieruchomości 
wymienionych w załączniku nr 1 w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, a związanych z wyłączeniem nieruchomości z zarządu                                
i administrowania Zamawiającego. Wykonawca zrzeka się w stosunku do 
Zamawiającego wszelkich roszczeń związanych z obniżeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy z powyższego tytułu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienia                    
w zakresie usług polegających na powtórzeniu podanych usług do będących 
przedmiotem niniejszej Umowy wskazanych w załącznikach od nr 2-10, na 

 rzecz Zamawiającego usług w stosunku do zamówienia podstawowego 
b                                      ę§ 2  

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wskazanych w § 1 usługi za pomocą 
własnych środków i narzędzi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami                        
i zasadami oraz z przepisami obowiązującymi w zakresie utrzymania czystości                          
i porządku w gminach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska 
w zakresie wynikającym z załączników od nr 2 do 10 do Umowy. 

2.  Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne                          
dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie 
warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac (przepisów BHPi P poż.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przy realizacji prac objętych 
przedmiotem zamówienia osób posiadających  orzeczenie o niepełnosprawności  
w liczbie nie mniejszej niż wynikającej ze złożonej oferty ( nie mniej niż trzy osoby ). 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że Pracownicy Wykonawcy („Personel 
Wykonawcy”) realizujący czynności polegające na sprzątaniu w budynkach 
mieszkalnych, pomieszczeniach wewnętrznych biurowych, garażach i halach 
garażowych oraz terenach zewnętrznych, objętych przedmiotem zamówienia  
z wyłączeniem koszenia oraz odśnieżania, będą zatrudnieni na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego (przekazane telefonicznie lub e-mailowo)  
i w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie zanonimizowanych 
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności 
określone w ust. 5 wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedłożone umowy dotyczą 
„Personelu Wykonawcy”. 

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  
z pracownikami wykonującymi czynności określone w ust. 5 wraz z oświadczeniem  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę. 



 

 

8. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osoby/osób 
niepełnosprawnej/ niepełnosprawnych, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
dowodu zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w postaci oświadczenia  
o zatrudnieniu każdej z tych osób z powołaniem czasookresu zatrudnienia oraz 
wymiaru czasu pracy, zanonimizowanej kserokopii aktualnej umowy o pracę 
(uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych stosownie do przepisów § 2 Roz. 
P. E. i Rady (UE) 2016 1679z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów  
z zakresu ochrony danych osobowych), zawartej z ww. pracownikiem/pracownikami na 
czas trwania zamówienia oraz zanonimizowanej decyzji powiatowego zespołu 
orzekania o niepełnosprawności nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu 
niniejszej Umowy oraz raz na kwartał aktualizować te informacje w postaci pisemnego 
oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później niż do 10 dnia 
miesiąca rozpoczynającego dany kwartał. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 
przez cały okres obowiązywania Umowy prowadzić ewidencję czasu pracy osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych do realizacji niniejszej Umowy. 
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o pracę z osobą niepełnosprawną 
Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w terminie 14 dni kalendarzowych 
od ustania stosunku pracy kolejnej osoby posiadającej taki status. 

9. Raz na kwartał w terminie do czwartego dnia roboczego po upływie kwartału, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopię ewidencji czasu pracy 
osób niepełnosprawnych zatrudnionych do realizacji przedmioty Umowy.   

10. W przypadku realizacji zamówienia przez Podwykonawcę Wykonawca przyjmuje na 
siebie obowiązki w ust. 6, 8 i 9 tzn. obowiązek składania oświadczeń i dokumentów 
opisanych w powyższych ustępach oraz zapłaty kar umownych obciążać będą nadal 
Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że w oświadczeniu Wykonawca wskaże 
Podwykonawcę, który zatrudnia poszczególne osoby. Wykonawca zobowiąże                    
w odrębnej umowie Podwykonawcę do przedłożenia własnego oświadczenia. 
Oświadczenie Podwykonawcy będzie załączone do oświadczenia Wykonawcy. 

11. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o pracę z osobą niepełnosprawną 
Wykonawca, zwolniony jest z kary umownej, o której mowa w ust. 2 jeżeli wykaże, że 
przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy, albo odpowiedniemu 
organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Za przyczynę 
niezależną po stronie Wykonawcy, będzie uznany  w szczególności brak osób 
niepełnosprawnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest 
realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji. 

12. W przypadku spowodowania szkody przez pracownika Wykonawca zobowiązany jest 
do jej naprawy. Szkoda winna być stwierdzona protokółem spisanym przez obie strony. 

13. Wykonawca przekaże listę osób skierowanych do pracy na terenie objętym niniejszą 
Umową, a w razie zmiany pracownika lub zastępstwa lista zostanie uaktualniona. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich                 
za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy.  

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykonania 
zamówienia, istniejące miejsca poboru wody, energii elektrycznej. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 4 niniejszej 
Umowy. 

§ 4 
Wynagrodzenie, fakturowanie i rozliczenia 

 
1. Za wykonane usługi, o których mowa § 1 Umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego wynagrodzenie, zgodnie z formularzem cenowym  Wykonawcy 



 

 

załącznik nr 13 do umowy obliczone z uwzględnieniem następujących cen 
jednostkowych:  

 
a. za utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynków mieszkalnych; wg stawki

  0,00 zł/m2 +  23 % VAT =    0,00 zł/m2 , 
b. za utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych; przy budynkach 

mieszkalnych 
 wg stawki  0,00 zł/m2 +   8 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

c. za utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku biurowego – sprzątanie 
biura; 
wg stawki  0,00 zł/m2 +  23 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

d. za utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych; przy budynkach                          
z lokalami użytkowymi 
 wg stawki  0,00 zł/m2 +    8 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

e. za utrzymanie czystości i porządku w halach garażowych;  wg stawki 
 0,00 zł/m2 +  23 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

f. za utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych przy garażach 
wolnostojących i w hallach garażowych; 
 wg stawki  0,00 zł/m2 +    8 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

g. za utrzymanie czystości i porządku na pozostałych terenach do sprzątania; 
 wg stawki  0,00 zł/m2 +     8 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

h. za utrzymanie czystości i porządku na pozostałych terenach do sprzątania                     
z czterokrotnym koszeniem;  
 wg stawki  0,00 zł/m2 +     8 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

i. za utrzymanie czystości i porządku na pozostałych terenach do sprzątania                   
z trzykrotnym koszeniem; 
wg stawki  0,00 zł/m2 +     8 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

j. za jednorazowe koszenie terenu Skarbu Państwa przewidzianego do dwukrotnego 
koszenia; 
wg stawki  0,00 zł/m2 +     8 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

k. za jednorazowe koszenie terenu Skarbu Państwa przewidzianego                                  
do  jednokrotnego koszenia; 
wg stawki  0,00 zł/m2 +     8 % VAT =    0,00 zł/m2 , 

 

2. Rozliczenie usług określonych w § 1 następować będzie za prace, których wykonanie 
zostanie potwierdzone przez Zamawiającego, w okresach miesięcznych na 
podstawie cen określonych § 4 ust 1 pkt a-i, według danych dotyczących 
powierzchni budynków i gruntów określonych w załącznikach nr 1, do umowy, a za 
koszenie, grabienie, trawy wraz z jej wywozem objętych odrębnym zleceniem 
sporządzonym według wzoru określonym w załączniku nr 12 do niniejszej Umowy, po 
potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonaniu usługi, o której mowa   w załączniku 
nr 9 i 10 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, zgodnie z cenami 
określonymi w § 4 ust 1 pkt j – k, formularza cenowego Wykonawcy stanowiącego 

załącznik nr 13 do Umowy.       
3. Wartość usług w okresie objętym Umową określa się na łączną kwotę nie 

przekraczającą:  
netto: ……………. zł (słownie: ………………………………………………….)  
brutto: ……………. zł. (słownie: ……………………………………………….)                      
na podstawie formularza cenowego wraz z załącznikami 1, 1. 1b,  Wykonawcy 
 – załącznik 13 do niniejszej Umowy. 

4 Dla celów wystawienia faktur strony ustalają co następuje : 
a. należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie płatna przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze z konta Zamawiającego w terminie 21 dni 
od daty dostarczenia faktury - wystawionej wg zasad ustalonych w § 5 ust. 1, i 
dostarczonej do siedziby Zamawiającego, 

b. za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu          
bankowi przelać na wskazane w fakturze konto określoną kwotę. 



 

 

5 Faktury będą wystawiane na Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5,                   
00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, przy czym odbiorcą i płatnikiem faktur będzie 
Zarząd Mienia Skarbu Państwa – jednostka budżetowa m. st. Warszawy, Prosta 69, 
00-838 Warszawa. 

6 Faktury wystawiane będą odrębnie odnośnie zakresu zamówienia wskazanego                   
w  załączniku nr 1   do niniejszej Umowy określającym poszczególne obiekty                      
i prace określone w załącznikach ,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

7 Faktury za wykonaną usługę będą dostarczone do siedziby Zamawiającego do 5-go 
dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. 

8 W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie trwania Umowy wykonawca będzie 
zobowiązany w rozliczeniu oferowanych cen w ten sposób, aby przy uwzględnianiu 
nowej wysokości stawki podatku VAT, jednostkowa cena brutto nie była wyższa od 
ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 

9 Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę                   
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ( MPP ).  

10 Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej. 

§ 5 
Kary Umowne 

 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową o 

których mowa w załącznikach 2,3,4,5,6,7,8, Zamawiający naliczy Wykonawcy, kare 
umowną w wysokości podwójnej wartości części usługi niewykonanej lub nienależycie 
wykonanej.  

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu usług objętych Umową o których mowa                                     
w załącznikach 9 i 10, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  w wysokości 2 
%  wartości danej usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w zleceniu. 

3. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących  po stronie 
Wykonawcy, 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 3. 

4. Za niedopełnienie wymogów zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności 
określone w § 2 ust. 7 umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości  kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustanowionego na podstawie o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę ( obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia  przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy  w 
okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

5. Za brak przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 Wykonawcy zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w przedstawienia takich dokumentów dla każdej z deklarowanych zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych. 

6. Za brak przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 9 Zamawiający 
naliczać będzie Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki w przedstawienia takich dokumentów dla każdej z deklarowanych 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 

7. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym. 

8. Wszelkie uszkodzenia budynków, jego elementów, instalacji itp. oraz szkody                         
w terenie powstałe z winy Wykonawcy usuwane będą na koszt Wykonawcy. 

9. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek nie wywiązywania się z obowiązków 
określonych umową. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 



 

 

§ 6 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części 

w przypadku: 

a. ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2. trzykrotnego naliczenia kary umownej o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 . 

3. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i może 

nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości                       

o wystąpieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

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 dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

 
§ 7 

Powierzenie wykonania usługi 
 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług określonych niniejszą Umową osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

§ 8 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od daty podpisania umowy na okres 12 
miesięcy.  
 

§ 9 
Zabezpieczenie Umowy 

 
1.W celu należytego zabezpieczenia Umowy, Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 3, w wysokości ………………… zł.                                                          
(słownie:……………. 00/100)                                                                                                        
w formie……………………….. 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w całości lub części  w terminie 30 dni od 
dnia zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystana w 
całości lub w części do pokrycia roszczeń Zamawiającego związanych z niewykonaniem 
lub należytym wykonaniem umowy. 

    §10 
Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usługi objętych niniejszą 
Umową w kwocie nie niższej niż   1.000.000 zł. brutto. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a. usługi objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem usług, 
b. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

 



 

 

 
§ 11 

     Zmiany w Umowie 
 

1. Zgodnie z art.144 PZP, Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej Umowy 
dotyczące odpowiednio wartości Umowy ( w szczególności dokonania zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy w sposób proporcjonalny do dokonanych zmian ) lub 
zakresu przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów 
2) wystąpienie okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczące działań lub 

zaniechań: 
a. osób trzecich, 
b. osób upełnomocnionych przez strony Umowy, 
c. organów, 
d. zamawiającego, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy,                   

a wpływających obiektywnie – bezpośrednio lub pośrednio  w sposób dalece 
utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron Umowy                      
w sposób określony pierwotnie w Umowie, 

3) wystąpienia okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczące działania 
sił przyrody, 

4) wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 
nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody                            
w znacznych rozmiarach, 

5) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli                      
te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

6)  zmniejszenia zakresu usług, 
7) gdy konieczność wprowadzenia zmian stanowi konsekwencję udzielanych 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 
6 Prawa zamówień publicznych. 

8) zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności 
wskazanych w art.. 144 ust 1 pkt 2-6 PZP. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 12 
Postanowienia Końcowe 

 
1. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych                    

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016., 

dalej RODO), dla których Administratorem danych jest Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu 

Państwa, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. 

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa realizuje obowiązki Administratora danych 

osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy 

w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osoba fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej 

strony do realizacji niniejszej Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego                   

i ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 



 

 

§ 13 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią załączniki: 
a. załącznik nr 1 – wykaz nieruchomości wraz z powierzchniami budynków oraz terenów 

na których realizowane będą usługi, 

b. załącznik nr 2 odnoszący się do budynków mieszkalnych i terenów zewnętrznych przy 
budynkach mieszkalnych, 

c. załączniki nr 3, odnoszący się do wewnętrznych powierzchni budynku biurowego - 
sprzątanie biura, 

d. załączniki nr 4, odnoszący się do terenów zewnętrznych przy budynkach z lokalami 
użytkowymi, 

e. załącznik nr 5, odnoszący się do hal garażowych i budynków garaży wolnostojących 
oraz terenów zewnętrznych przy budynkach garaży wolnostojących, 

f. załącznik nr 6, odnoszący się do pozostałych terenów - innych terenów do sprzątania, 
g. załącznik nr 7, odnoszący się do terenów do sprzątania z czteroma koszeniami                                                       
h. załącznik nr 8, odnoszący się do terenów do sprzątania z trzema koszeniami 
i. załącznik nr 9, odnoszący się do terenów  z dwukrotnym koszeniem objętych Umową, 
j. załącznik nr 10, odnoszący się do terenów z jednokrotnym koszeniem objętych 

Umową, 
k. załącznik nr 11 określający powierzchnię korytarzy i okien  w budynkach mieszkalnych 

oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych, 
l. załącznik nr 12 – wzór zlecenia na dwukrotne i jednokrotne koszenie terenów,  

m. załącznik nr 13 – stanowić będzie ofertę wykonawcy 
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Wykaz nieruchomości załącznik nr 1 

 

lp Adres nieruchomości 
Pow. wewnętrzna 

budynku (m2) 

Pow. terenu 
zewnętrzneg

o - 
utwardzoneg

o przy 
budynkach 

(m2) 

Pow. 
terenu 

zewnętrzn
ego nie 

utwardzon
ego przy 

budynkach 
(m2) 

Razem 
teren 

zewnętrzny 
do 

sprzatania             
i koszenia  

Obręb  nr Działki 

          4+5     

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
metry - powierzchnie 

do sprzątania 
      

    

A   
Budynki mieszkalne 

wraz z terenami 
zewnętrznymi 

      
załącznik nr 2 

1 Aleje Jerozolimskie 32 76,00 395,00 0,00 395,00 5-03-11 86/3 

2 Agawy 11 0,00 227,00 417,00 644,00 6-03-10 30/1 , 30/4 i 32/5 

3 Armii Krajowej 100  70,00 214,00 160,00 374,00 8-04-09 7/6 

4 Augustówka 4 142,70 75,00 1 662,00 1 737,00 1-05-34 206 

5 Białobrzeska 0,00 0,00 420,00 420,00 2-02-06 65 

6 Biruty 18 50,60 73,00 564,00 637,00 4-10-11 19 

7 Bitwy Warszawskiej 1920 0,00 0,00 919,00 919,00 2-02-06 109/1 i 109/2 

8 Ciupagi 2 a, b, c, d, 2 bl. I,II,III 2 044,43 6 537,00 12 897,00 19 434,00 

4-05-11 

25/1                                         
25/2                            
30/1                          
30/8 

9 Czerniakowska 128 97,00 1 025,00 540,00 1 565,00 5-06-14 7/4 

10 Gierymskiego 1 838,00 423,00 860,00 1 283,00 1-03-09 26 

11 Gotarda 5 0,00 255,00 630,00 885,00 1-04-19 66 

12 Grójecka  103   770,00 2 058,00 2 828,00 2-03-09 35 

13 Grójecka 18/20 0,00 891,00 320,00 1 211,00 2-02-01 40 

14 Grójecka 216 0,00 0,00 2 039,00 2 039,00 2-03-19 77/3 

15 Karmazynowa 1 0,00 26,00 0,00 26,00 1-09-67 45/3 

16 Klarysewska  57 225,71 1 056,00 298,00 1 354,00 1-05-23 97/3 

17 Kopińska 42 0,00 139,00 316,00 455,00 2-02-06 18 

18 Korkowa  163 44,40 1 895,10 2 545,00 4 440,10 3-07-17 7/1 

19 Kostrzyńska 24 147,49 110,00 402,00 512,00 1-05-21 32 

20 Kozietulskiego 4b 197,00 45,00 210,00 255,00 7-01-14 204 

21 Koźmiana 2    (teren zewnętrzny) 0,00 804,00 3 365,00 4 169,00 7-01-04 16 

22 Księżnej Anny 14 16,10 25,00 200,00 225,00 4-11-20 36 

23 Lucerny 106  63,00 246,00 1 249,00 1 495,00 3-11-24 15 i 16 

24 Ludna 4 189,84 589,00 0,00 589,00 5-06-02 15/2 

25 Ludwicka 7 14,00 20,00 150,00 170,00 4-11-20 35 

26 Nowy Świat  23 71,66 146,60 140,00 286,60 5-03-11 86/8 

27 Powązkowska 80 74,88 161,00 255,00 416,00 7-02-09 20 i 53 

28 Powsińska 73 293,00 1 200,00 740,00 1 940,00 1-05-09 10/10 

29 Radzymińska 105 310,83 190,00 49,00 239,00 4-10-14 82 

30 ul .bez nazwy i cz. ul. Deyny 0,00 4 568,00 500,00 5 068,00 6-11-02 126 i 111/9 

31 Willowa 6 50,82 136,00 0,00 136,00 1-01-13 63 

32 
Żołnierzy Wyklętych     (d. 
Wrocławska) 0,00 0,00 3 829,00 3 829,00 

6-08-08 70 

33 Chruściela 48 60,00 25,00 0,00 25,00 3-09-27 19 

  RAZEM 5 077,46 22 266,70 37 734,00 60 000,70     



 

 

B   

Budynki biurowe 
wraz z terenami 
zewnętrznymi       załącznik nr 3 

34 Prosta 69 1316,31 0,00 0,00 0,00     

  RAZEM 1316,31 0,00 0,00 0,00     

C   

Tereny zewnętrzne 
przy lokalach 
użytkowych       załącznik nr 4 

35 Jazdów 10 a 0,00 55,00 310,00 365,00 5-06-08 14 

36 Senatorska 38 0,00 250,00 30,00 280,00 5-03-02 21/2 

37 Złota 68 0,00 289,00 0,00 289,00 6-01-08 46      /44/1/ 

  RAZEM 0,00 594,00 340,00 934,00     

D   

Garaże i Hale 
garażowe wraz z 

terenami 
zewnętrznymi       

załącznik 
nr 5   

38 Belgijska 9  (hala garażowa) 673,62 477,00 62,00 539,00 1-01-22 9/5  9/9 

39 Białowieska 17 0,00 490,00 85,00 575,00 3-05-13 128/5 

40 Koźmiana 8 0,00 250,00 0,00 250,00 7-01-04 14 

41 Lewicka 13/15 (hala garażowa) 439,00 0,00 0,00 0,00 1-01-19 35 

42 Tunelowa  0,00 1 234,00 617,00 1851,00 6-14-04 1/7 

43 Chełmska 25 0,00 316,00 0,00 316,00 1-03-10 9/2 

  RAZEM  1 112,62 2 767,00 764,00 3 531,00     

E1   tereny do sprzątania        załącznik nr 6 

44 29 Listopada 0,00 1 270,00 0,00 1 270,00 5-06-16 10/3 

45 Bernardyńska 0,00 2 820,00 0,00 2 820,00 1-05-01 95/12 

46 Corraziego 0,00 1 148,00 0,00 1 148,00 5-03-02 9/1,9/2,9/3 

47 Grzesiuka 0,00 300,00 0,00 300,00 1-05-01 95/12 

48 Horbaczewskiego 0,00 210,00 0,00 210,00 3-06-01 9 

49 Jasna 0,00 292,00 0,00 292,00 5-03-10 12/2 

50 Kopijników 0,00 2 967,00 0,00 2 967,00 4-07-07 40 

51 Modlińska 0,00 73,00 80,00 153,00 4-03-10 28/1 

52 Modlińska 0,00 50,00 500,00 550,00 4-06-09 79/4 

53 Modlińska 25 0,00 50,00 600,00 650,00 4-06-09 50 

54 Nowy Świat /al. Jerozolimskie 0,00 240,00 0,00 240,00 5-03-11 116 

55 Wałuszewska 0,00 110,00 120,00 230,00 4-05-03 2 

56 
Al.. Jerozolimskie/Nowy 
Świat/Chmielna 0,00 4 225,00 0,00 4 225,00 

5-03-11 
86/23 i 86/10 

  RAZEM  0,00 13 755,00 1 300,00 15 055,00     

E 2 
  

tereny do sprzątania  
z czterema 
koszeniami       załącznik nr 7 

57 al. Zjednoczenia 0,00 0,00 2 107,00 2 107,00 7-05-04 41/4 

58 al.Ujazdowskie 25 0,00 0,00 1 953,00 1 953,00 5-05-07 37/3,37/4,37/5 

59 Batorego 0,00 0,00 840,00 840,00 5-05-09 14/2 

60 Bohaterów Warszawy 31 0,00 250,00 446,00 696,00 2-11-06 59 

61 Bokserska 77 0,00 1 700,00 2 000,00 3 700,00 1-08-14 8/1 

62 Broniewskiego/Krasińskiego 0,00 123,00 1 350,00 1 473,00 7-02-06 16 

63 Broniewskiego    Elbląska-Krasińskiego 0,00 4524,00 9453,00 13977,00 7-02-06 1 

64 Brygady Pościgowej 0,00 0,00 500,00 500,00 3-06-01 14 

65 Bukowskiego 0,00 1 025,00 2 206,00 3 231,00 3-06-05 18/3 

66 gen. Maczka 0,00 0,00 30 575,00 30 575,00 7-08-15 72,91/1, 92/2 

67 Gen.Maczka 0,00 0,00 1 229,00 1 229,00 7-06-04 57 

68 Gruszczyńskiego 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1-04-19 61 

69 
Kleszczowa 0,00 0,00 7 152,00 7 152,00 

2-08-31 
87/12,87/14/,18/1

6 

70 Kostrzyńska 0,00 0,00 1 065,00 1 065,00 1-05-21 37 



 

 

71 Loteryjki 0,00 0,00 923,00 923,00 7-11-09 53,59,61   

72 Marymoncka 0,00 0,00 3 717,00 3 717,00 7-07-04 3 

73 Marywilska 0,00 0,00 1 538,00 1 538,00 4-07-08 10/2 

74 Mokra 0,00 0,00 536,00 536,00 4-10-06 30/1 

75 Mokra 0,00 0,00 27,00 27,00 4-10-06 30/2 

76 Nowy Świat  0,00 313,00 270,00 583,00 5-03-11 86/22 

77 Nowy Świat  0,00 294,00 120,00 414,00 5-03-11 86/13 

78 Obserwatorów 0,00 0,00 1 118,00 1 118,00 0227 7 

79 Obserwatorów 0,00 0,00 194,00 194,00 0221 3 

80 Obserwatorów 0,00 0,00 3 892,00 3 892,00 0220 87 

81 Pawińskiego 0,00 115,00 700,00 815,00 2-03-09 5 

82 Racławicka 0,00 0,00 1 517,00 1 517,00 2-03-22 9/1 

83 Racławicka   (Sąchocka) 0,00 0,00 969,00 969,00 2-03-22 8 

84 
Racławicka  ( Mołdawska 
/Bohdanowicza ) 0,00 500,00 5 047,50 5 547,50 

2-03-20 43 

85 Racławicka  ( przy Jasielskiej ) 0,00 0,00 1 794,00 1 794,00 2-03-23 3 

86 Republikańska / Sztandarów 0,00 414,00 12 272,00 12 686,00 3-21-28 2/183 

87 Smolki /Sowińskiego 0,00 0,00 1 382,00 1 382,00 6-07-07 15 

88 Sowińskiego 0,00 0,00 701,00 701,00 6-07-07 14 

89 św. Boboli 0,00 0,00 367,00 367,00 1-01-06 3/2 

90 Trasa Toruńska 0,00 0,00 220,00 220,00 7-02-05 16 

91 Warecka  0,00 0,00 641,00 641,00 5-03-11 15 

92 Włodarzewska 0,00 0,00 407,00 407,00 2-03-12 13/17 

93 Bauckiego 5 0,00 0,00 1 483,00 1 483,00 1-01-26 76 

94 Ficowskiego 10 0,00 1 000,00 2 969,00 3 969,00 7-03-02 1 

95 Poleczki 0,00 0,00 795,00 795,00 2-06-05 33/4 

96 Łazienkowska 6A 0,00 10 295,00 1 047,00 11 342,00 5-06-10 9/1 

97 Górczewska 157A 0,00 0,00 915,00 915,00 6-07-02 6 

98 Oławska 0,00 3 888,00 2 593,00 6 481,00 61501 20/1 

99 Racławicka 129 0,00 0,00 325,00 325,00 20321 5 

100 Wolska   1 044,50 1 044,50 2 089,00 60503 49/2 

  RAZEM  0,00 25 485,50 111 600,00 137 085,50     

F  
1   

tereny do sprzątania  
z trzema koszeniami       załącznik nr 8 

101 Broniewskiego                    Reymonta     250,00 250,00 70812 55/1 

102 Broniewskiego                    Reymonta     78,00 78,00 70812 55/2 

103 Broniewskiego                    Reymonta     375,00 375,00 70812 224/6 

104 Dolina Służewiecka     6 384,00 6 384,00 11004 6 

105 Farysa     168,00 168,00 71007 176/2 

106 Farysa     750,00 750,00 71007 178 

107 Hafciarska Pożaryskiego     255,00 255,00 31135 114/6 

108 Instruktorska     699,00 699,00 30078 86/1 

109 Łodygowa     2 725,00 2 725,00 40918 3/2 

110 Marymoncka     3 717,00 3 717,00 70704 3 

111 Popularna     310,00 310,00 20826 56 

112 Regulska     57,00 57,00 21110 204/2 

113 Regulska     95,00 95,00 21110 205 

114 Regulska     53,00 53,00 21110 207 

115 Regulska     79,00 79,00 21110 219 

116 Roty     564,00 564,00 30919 18/5 

117 Spisaka     1 202,00 1 202,00 21104 103, 104 

118 Białobrzeska     420,00 420,00 20206 65 

119 Wólczyńska                        80,00 80,00 71111 116 

120 Wólczyńska                   Aspekt 
    

2 397,00 
2 397,00 

70812 
6/2, 6/5, 6/6, 

6/7,6/8, 6/9, 6,10, 



 

 

6,11, 6/12,6/13, 
6/14 i 6/15 

121 Światowida/Trakt Nadwiślański     3 393,00 3 393,00 40306 50/6 

122 Nowińska      8 227,00 8 227,00 30201 43/1 , 61/5 

123 Krępowieckiego     915,00 915,00 60702 6 

124 Katalogowa     900,00 900,00 20719 66/2 , 66/3 

  RAZEM     34 093,00 34 093,00     

F  
2   

tereny  z dwoma 
koszeniami       załącznik nr 9 

125 Al. Prymasa Tysiąclecia      5 182,00 5 182,00 70301 15 

126 Al.Becka     300,00 300,00 10715 80 

127 Al.Prymasa Tysiąclecia, Elbląska 19     2 500,00 2 500,00 70302 1 

128 Anilinowa     2 011,00 2 011,00 40104 35/4 

129 Augustówka     1 051,00 1 051,00 10665 1/36 

130 Bakalarska     49,00 49,00 20501 140/1 

131 Bernardyńska     180,00 180,00 10501 95/24 

132 Bokserska     80,00 80,00 10812 13/7 

133 Borsucza     234,00 234,00 20501 92/2 

134 Czołowa     104,00 104,00 40515 53 

135 Dywizjonu 303     3 017,00 3 017,00 60615 5/2 i 6 

136 Dzikiej Kaczki     1 000,00 1 000,00 40104 50 

137 Dźwigowa          Połczyńska     239,00 239,00 61217 48 

138 Dźwigowa          Połczyńska     686,00 686,00 61217 96 

139 Fizylierów     350,00 350,00 30078 80/5 

140 Gwarków     6 829,00 6 829,00 30810 2/1 

141 Instruktorska     362,00 362,00 30078 86/2 

142 Kiersnowskiego     1 200,00 1 200,00 40422 48/1 

143 Modlińska 155     296,00 296,00 40310 61/1 

144 Myśliborska     16 410,00 16 410,00 40631 10/1 

145 Nowoursynowska     125,00 125,00 11012 125 

146 Picassa     2 400,00 2 400,00 40308 29 

147 Poleczki     130,00 130,00 10822 24/1 

148 Postępu     344,00 344,00 10809 5 

149 Puławska     193,00 193,00 10943 53/1 

150 Studzienna     976,00 976,00 60501 14/4 

151 Wał Miedzeszyński     410,00 410,00 31330  30/42, 30/44 

152 Wincentego Kadłubka     1 270,00 1 270,00 20909 79/108 

153 Wybrzeże Szczecińskie     280,00 280,00 41508 7 

154 Zawodzie 28     1 888,00 1 888,00 10521 46 

155 Myśliborska     11 726,00 11 726,00 40629 109/1 

156 Kanał Henrykowski     139,00 139,00 40126 160/12 

157 Ks. Ziemowita     1 074,00 1 074,00 41110 28/1 

158 Obrazkowa / Myśliborska  / Świderska      342,00 342,00 40364 15/2 

159 Obrazkowa / Myśliborska  / Świderska      467,00 467,00 40627 8/3 

160 Obrazkowa / Myśliborska  / Świderska      88,00 88,00 40627 8/4 

161 Obrazkowa / Myśliborska  / Świderska      146,00 146,00 40629 15/1 

162 Płochocińska     1 500,00 1 500,00 40718 98/1 i 98/2 

163 Płochocińska     1 609,00 1 609,00 41609 28 

164 Strażacka     8 710,00 8 710,00 30919 18/9 

165 Wybrzeże Gdyńskie     4 644,00 4 644,00 70118 12 

  RAZEM     80 541,00 80 541,00     

F 3 
  

tereny   z jednym 
koszeniem       załącznik nr 10 

166 Chełmżyńska     502,00 502,00 30804 48 



 

 

167 Chełmżyńska     770,00 770,00 30804 49 

168 Chełmżyńska     120,00 120,00 30806 14/2 

169 Madziarów     556,00 556,00 30919 18/17 

170 Ostrobramska     1 400,00 1 400,00 31302 6/1 

171 Modlińska     170,00 170,00 40109 30/1 

172 Ciechanowska     7 700,00 7 700,00 40125 47 

173 Deseniowa     1 200,00 1 200,00 40211 2/2 

174 Czeremchowa     100,00 100,00 40230 15/1 

175 Ch.Botewa     220,00 220,00 40302 30 

176 Chudoby     5 404,00 5 404,00 41621 19 

177 Wybrzeże Puckie     3 706,00 3 706,00 41802 1 

178 Wybrzeże Puckie     13 639,00 13 639,00 41805 3 

179 Wybrzeże Puckie     10 494,00 10 494,00 41808 3 

180 Wybrzeże Puckie     23 193,00 23 193,00 41811 3 

181 Wybrzeże Puckie     11 878,00 11 878,00 41807 3 

182 Wybrzeże Puckie     34 509,00 34 509,00 41801 2/8 i 6 

183 Marywilska     1 409,00 1 409,00 40701 55/12 

184 Radzymińska     1 000,00 1 000,00 40904 2/5 

185 Augustówka 19     186,00 186,00 10521 47/5 i 47/6 i 52 

186 Arkuszowa     1 724,00 1 724,00 71212 1/2 

187 Trakt Brzeski     139,00 139,00 80702 79/2 

  RAZEM     120 019,00 120 019,00     

                

A1 
razem pow. wewnętrzna w bud 

mieszkalnych 5 077,46           

 A2 
razem pow. zewnętrznych w bud 

mieszkalnych       60 000,70     

B 
razem pow. wewnętrzna w bud 

biurowym - sprzątanie biura 1316,31           

C 
razem pow. zewnętrznych przy bud z 

lokalami użytkowymi       934,00     

D1 
razem pow. wewnętrzna w halach i 

garażach 1 112,62           

 D2 
razem pow. zewnętrzna  w halach i 

garażach       3 531,00     

E1 razem pow. terenów do sprzątania        15 055,00     

 E2 
razem tereny do sprzątania  z 

czterema koszeniami       137 085,50     

F1 
razem tereny do sprzątania i   

koszenia (trzykrotnie)       34 093,00     

 F2 razem tereny do koszenia (dwukrotne)       80 541,00     

 F3 
razem tereny do koszenia 

(jednokrotnie)       120 019,00     

  OGÓŁEM 7 506,39     451 259,20     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                  Załącznik nr 2 
         

Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy wykonywanych                                 
w i przy budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych                    

przez Zamawiającego 
 

dotyczy budynków określonych w załączniku nr 1 ust. A    
„ budynki mieszkalne wraz z terenami zewnętrznymi” 

 
 

1.  Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku wewnątrz                         
i na zewnątrz budynków codziennie. 

 
1.1  Sprzątanie powierzchni wewnątrz budynku w miarę potrzeb, ale nie   

rzadziej niż: 
 

a. zamiatanie klatek schodowych, kabin dźwigowych, zsypów 
domowych – codziennie, 

b. mycie podestów i stopni klatek schodowych z balustradami                              
i pochylniami, kabin dźwigowych – 1 raz w tygodniu, 

c. mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach 
ogólnych – ( styczeń - grudzień po uzyskaniu zlecenia), 

d. mycie luksferów i gablot  - 1 raz w tygodniu, 
e. mycie drzwi wejściowych na klatki schodowe – 1 raz                        

w tygodniu. 
f. mycie drzwi do pomieszczeń ogólnych oraz ścian wykładzin 

lub malowanych farbą olejną, łącznie z cokołami – 1 raz                  
w miesiącu, 

g. zamiatanie schodów piwnicznych, pralni, suszarni i innych 
pomieszczeń ogólnych – 1 raz w miesiącu, 

h. usuwanie zbędnych przedmiotów z w/w pomieszczeń oraz                 
z klatki schodowej w miarę potrzeb w miejsca do tego 
przeznaczone ( altanka śmietnikowa ). 

 
1.2. Czynności dotyczące obsługi budynku:  
 

a. kontrolowanie zapalonego światła na klatkach schodowych – 
żarówek na korytarzach ogólnych, w bramach, prześwitach 
piwnicach oraz innych miejscach przeznaczonych do 
wspólnego użytku wraz z numerem policyjnym, 

b. dbałość o należyty stan zbiorników do gromadzenia odpadów, 
c. wywieszanie flag narodowych oraz właściwa ich konserwacja, 
d. usuwanie z budynków oraz pomieszczeń i urządzeń 

przeznaczonych do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów itp. 
wywieszonych bez zgody administratora, 

e. ponadto do obowiązków firmy sprzątającej należy ścisłe 
przestrzeganie przepisów porządku domowego, 
obowiązujących przepisów prawa i zarządzeń właściwych 
organów bądź przełożonych.  
 



 

 

1.3. Teren zewnętrzny przy budynkach mieszkalnych :  
 

a. codzienne - sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej 
(chodniki, jezdnie, bramy, prześwity, place), 

b. bieżące sprzątanie altanek śmietnikowych , 
c. chlorowane altanek i komór zsypowych (chlor płynny)                  

– w miarę potrzeb, minimum 1 raz w miesiącu, 
d. codzienne sprzątanie zimą powierzchni zewnętrznej 

utwardzonej (chodniki, jezdnie, bramy, prześwity, place) oraz 
altanki śmietnikowej,  

e. oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota przejść dla pieszych, 
jezdni, krawężników, studzienek ściekowych w tym także 
wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, 
natychmiastowe usuwanie gołoledzi oraz wywóz 
zalegającego śniegu,  

f. w okresie zimowym ustawienie skrzyń na piach w ilości                   
1 sztuki na nieruchomość, 

g. wysypywanie piaskiem w okresie zimowym w celu uniknięcia 
gołoledzi na chodnikach i drogach dojścia do budynków                   
i altanek śmietnikowych, 

h. codzienne sprzątanie trawników, 
i. odchwaszczanie żywopłotów, rabat, itp., -  w miarę potrzeb, 
j. sprzątanie w worki i wywóz liści, 
k. konserwacja zieleni niskiej (żywopłoty, krzewy) – cięcie 

pielęgnacyjne w miarę potrzeb, 
l. koszenie trawy wraz z jej wywozem  w miarę potrzeb                                      

w miesiącach kwiecień ÷ październik – co trzy tygodnie. 
 
 
U W A G A  
 
 Nie dopuszcza się używania zamiatarek (dmuchaw) spalinowych na w/w 
terenach. 
 Nie dopuszcza się pryzmowania śniegu z wyłączeniem okresu 
niezbędnego do jego wywiezienia. 
 

 

Odnośnie udostępnienia powierzchni gospodarczych i ujęcia wody 
 
Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie posiadane pomieszczenie 
gospodarcze oraz dostęp do ujęcia wody w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 
 
Odnośnie skrzyń na piach w okresie  zimowym 
 
W „okresie zimowym” Wykonawca ustawi skrzynie na mieszankę w ilości 1 sztuki na 
nieruchomość w miejscach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego. 
Zapewnienie zarówno skrzyń jak również mieszanki w skrzyni leży po stronie 
Wykonawcy. Mieszanka w skrzyni musi spełniać normy wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków 
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach  publicznych oraz ulicach  i 
placach ( Dz. U. .z 2005  Nr 230 poz. 1960) . 
 
 



 

 

 

Informacje dodatkowe: 
 

„wywieszanie flag narodowych oraz właściwa ich konserwacja” 
Flaga narodowa powinna być wywieszona, jedna w każdym z budynków  
zgodnie z ; 

a. Ustawą z dnia 31 stycznia 1980r o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych                           
( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 625 ), precyzujące barwę i sposób 
wywieszania flagi Narodowej.  

b. Wykazem dni w których powinny być wywieszone flagi narodowe   
 

 

Data Nazwa święta / wydarzenia Ustanowiono 

1.III Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 4.02.2011 

1.V 

Międzynarodowe Święto Pracy 26.04.1950 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1.05.2004 

2.V 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 20.02.2004 

Dzień Polonii i Polaków za granicą 20.03.2002 

3.V Święto Narodowe 3 Maja 29.04.1919 

1.VIII Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 9.09.2009 

15.VIII Święto Wojska Polskiego 30.07.1992 

31.VIII Dzień Solidarności i Wolności 27.07.2005 

1.IX Dzień Weterana 19.08.2011 

27.IX Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 11.09.1998 

11.XI Narodowe Święto Niepodległości 23.04.1937 



 

 

Flagi dostarcza Zamawiający. Obowiązek utrzymania flagi w czystości obciąża 
Wykonawcę 
 

                  Załącznik nr 3 
         

dotyczy budynku  określonego w załączniku nr 1 ust. B    
„ budynek biurowy – sprzątanie biura ” 

 

Z A K R E S   P R A C 

( przy stałym sprzątaniu wewnętrznym biura ) 

Lp. Przedmiot Czynność Wykonanie  

1 Kosze na śmieci Opróżnienie Codziennie 

2 Kosze na śmieci Mycie 1 x w miesiącu 

3 Lampy biurowe Odkurzanie Codziennie 

4 Telefony wycieranie na sucho 1 x w tygodniu 

5 Meble skórzane i tapicerskie odkurzanie i konserwacja 1 x w tygodniu 

6 
Parapety  

odkurzanie i wytarcie na 
mokro Codziennie 

7 
Szafy 

odkurzanie i wytarcie na 
mokro  1 x w miesiącu 

8 Obrazy Odkurzanie 1 x w miesiącu  

9 Kaloryfery Odkurzanie 1 x w miesiącu  

10 Krzesła  Odkurzanie 1 x w tygodniu 

11 Biurka  wycieranie na mokro Codziennie 

12 Drzwi Mycie 1 x w miesiącu 

13 Drzwi miejsca zabrudzone Codziennie (1300÷1500 )⃰ 

14 Powierzchnie przeszklone w ; 
drzwiach, obrazach, gablotach, 
itp. 

przecieranie na mokro 1 x w tygodniu  

15 Wykładziny dywanowe pokoje 
biurowe Odkurzanie Codziennie 

16 Wykładziny dywanowe pokoje 
biurowe Pranie  1 raz w kwartale 

17 Podłoga drewniana 
 

Odkurzanie i zabezpieczanie 
odpowiednimi środkami 

Codziennie 
 

18 Wycieraczki Trzepanie Codziennie 

19 Wycieraczki Pranie 1 raz w kwartale 

20 Wyłączniki oświetleniowe Odkurzanie 1 raz w tygodniu  

21 Urządzenia sanitarne mycie, dezynfekcja Codziennie 

22 Armatura:           krany, lustra, 
pojemniki na ręczniki i papier 
toaletowy itp.. 

mycie polerowanie Codziennie (1300÷1500) 

23 Glazura Mycie 1 raz w tygodniu (1300÷1500 )⃰ 

24 Podłogi w WC mycie i dezynfekcja Codziennie 

25 Pomieszczenia sanitarne neutralizacja zapachów Codziennie 

26 Kabina prysznicowa  mycie i dezynfekcja  na bieżąco 

27 Papier, ręczniki papierowe, 
mydło Uzupełnienie na bieżąco 

28 Pajęczyny Usuwanie w miarę potrzeb 

29 Żaluzje  Sprzątanie / mycie  w miarę potrzeb 

30 Okna – szyby wewnętrzne  Mycie 1 raz w kwartale  

 
Sprzątanie pomieszczeń biurowych w godzinach: 
- (1300÷1500 )⃰ 



 

 

- (1530÷1900 ) 
 

 

  

Prosta 69 pomieszczenia biurowe  941,33 m2,  w tym wykładzina dywanowa  -913,75,  podłoga drewniana "deska " - 27,58 m2,                                                                               komunikacja  -  korytarz wykładzina  dywanowa– 
komunikacja -korytarz wykładzina dywanowa -163,76 m2,  terakota-  29,55,   łazienki pow. 46,70 m2 ,  kuchnie pow. 18,58 m2  ,    umywalki  8,    wc  8 ,   pisuary  3,                                                                                                                    
glazura do 2,8 m ,   zlewozmywaki  4 ,   glazura pomiędzy szafkami wysokość   0,5 m, 

 

  - pojemniki  na mydło  średnio  około  0,5 l   -   13 szt.                  

  - lustra -8 szt. w łazienkach                     

  - pojemniki na ręczniki  -   13  szt.            

   - pojemniki na papier toaletowy  -  11szt                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Załącznik nr 4 
         

dotyczy terenów określonych w załączniku nr 1 ust. C    
„ tereny zewnętrzne przy lokalach użytkowych ” 

 

 
ZAKRES PRAC 

przy stałym sprzątaniu terenu przy budynkach z lokalami użytkowymi 

    

    

Lp. Przedmiot Czynność Wykonanie  

1 
Utrzymywanie w czystości 
ciągów pieszych, podwórka i 
trawników 

uprzątanie śmieci                    
i zanieczyszczeń 

Codziennie 

2 
Utrzymanie w czystości ciągów 
pieszo-jezdnych. 

zamiatanie Codziennie 

3 
Kosmetyka ciągów pieszo-
jezdnych 

mycie szlaufem 1 w miesiącu w sezonie letnim 

4 

Odśnieżanie zgarnianie, zamiatanie, 
posypywanie piaskiem oraz 
natychmiastowy wywóz 
zalegającego śniegu 

w czasie opadów śniegu w 
sezonie zimowym 

 

 

 

Odnośnie skrzyń na piach w okresie  zimowym 
 
W „okresie zimowym” Wykonawca ustawi skrzynie na mieszankę w ilości 1 sztuki na 
nieruchomość w miejscach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego. 
Zapewnienie zarówno skrzyń jak również mieszanki w skrzyni leży po stronie 
Wykonawcy. Mieszanka w skrzyni musi spełniać normy wynikające                                     z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie 
rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach  
publicznych oraz ulicach  i placach ( Dz. U. .z 2005  Nr 230 poz. 1960) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 5 
         
 

 
 

dotyczy budynków garażowych określonych w załączniku nr 1 ust. D    
„ garaże i hale garażowe wraz z terenami zewnętrznymi ” 

 

 

 
Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy wykonywanych w i przy halach 

garażowych oraz garażach wolnostojących  Zarządzanych i administrowanych 
przez Zamawiającego 

 
 

1. Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku w hali garażowej                  
(poniedziałek, środa i piątek) oraz garażach wolnostojących (wtorek                         
i czwartek, zima codziennie). 

 
2. Sprzątanie powierzchni wewnątrz- hali garażowej, ale nie rzadziej niż: 

 
a. zamiatanie wjazdu oraz komunikacji do miejsc postojowych                          

– trzy razy w tygodniu,  
b. mycie wjazdu oraz komunikacji wraz z miejscami postojowymi 

- 1 raz w kwartale, 
c. usuwanie zbędnych przedmiotów z w/w pomieszczeń                      

w miarę potrzeb w miejsce do tego przeznaczone (altanka 
śmietnikowa) 

d. w sezonie zimowym przy opadach śniegu usuwanie błota 
pośniegowego na całej powierzchni hali garażowej – w miarę 
potrzeb. 

 
 

3. Czynności dotyczące obsługi hali garażowej:  
 

a. czuwanie nad przestrzeganiem porządku, przez najemców 
miejsc postojowych , 

b. ponadto do obowiązków firmy sprzątającej należy ścisłe 
przestrzeganie, obowiązujących przepisów i zarządzeń 
właściwych organów bądź przełożonych. 

 
4 Czynności dotyczące obsługi garaży wolnostojących:  

 
a. usuwanie zbędnych przedmiotów z podjazdów do garaży 

wolnostojących w miarę potrzeb w miejsce do tego 
przeznaczone (altanka śmietnikowa), 

b. po sezonie zimowym sprzątanie powierzchni zewnętrznej 
utwardzonej chodniki, jezdnie, bramy, prześwity, place                   
– z zalegającego piachu,  

c. codzienne sprzątanie zimą powierzchni zewnętrznej 
utwardzonej (chodniki, jezdnie, bramy, prześwity, place),  



 

 

d. oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota przejść dla pieszych, 
jezdni, krawężników, studzienek ściekowych w tym także 
wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, 
natychmiastowe usuwanie gołoledzi oraz wywóz zalegającego 
śniegu z całego terenu utwardzonego przynależnego przy 
garażach, 

e. wysypywanie piaskiem w okresie zimowym chodników i dróg 
dojścia przy nieruchomości garażowej celem uniknięcia 
gołoledzi  – w miarę potrzeb,  

f. w okresie zimowym ustawienie skrzyń na piach w ilości                    
1 sztuki na nieruchomość, 

g. sprzątanie trawników – dwa razy w tygodniu,  
h. odchwaszczanie żywopłotów, rabat, itp., – w miarę potrzeb, 
i. sprzątanie w worki i wywóz liści, w miarę potrzeb, 
j. koszenie trawy wraz z jej wywozem w miarę potrzeb                             

(lipiec ÷ październik - 1 raz w miesiącu). 
 

 
 

 

Odnośnie udostępnienia powierzchni gospodarczych i ujęcia wody 
 
Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie posiadane pomieszczenie 
gospodarcze oraz dostęp do ujęcia wody w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 
 
Odnośnie skrzyń na piach w okresie  zimowym 
 
W „okresie zimowym” Wykonawca ustawi skrzynie na mieszankę w ilości 1 sztuki na 
nieruchomość w miejscach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego. 
Zapewnienie zarówno skrzyń jak również mieszanki w skrzyni leży po stronie 
Wykonawcy. Mieszanka w skrzyni musi spełniać normy wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków 
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach  publicznych oraz ulicach  i 
placach ( Dz. U. .z 2005  Nr 230 poz. 1960) . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

     

Załącznik nr 6 
         

 
 
 

dotyczy terenów do sprzątania  określonych  w   załączniku nr 1   ust.  E 1   
„ tereny do sprzątania  ” 

Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy wykonywanych na terenach 
niezabudowanych zarządzanych i administrowanych  

przez Zamawiającego 
 

Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach 
zewnętrznych – dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek, zima codziennie). 

 
 

a. codzienne sprzątanie zimą powierzchni zewnętrznej 
utwardzonej (chodniki, jezdnie, bramy, prześwity, place),  

b. oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota przejść dla pieszych, jezdni, 
krawężników, studzienek ściekowych w tym także wpustów 
deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, natychmiastowe 
usuwanie gołoledzi oraz wywóz zalegającego śniegu,  

c. w okresie zimowym ustawienie skrzyni na piach na 
przedmiotowych działkach do sprzątania w ilości 1 szt. na 
nieruchomość, 

d. wysypywanie piaskiem w okresie zimowym w miarę potrzeb 
celem uniknięcia gołoledzi chodników i dróg, 

e. po sezonie zimowym sprzątanie całej powierzchni, 
f. sprzątanie terenu utwardzonego ze śmieci butelek i puszek, - 

dwa razy w tygodniu 
g. odchwaszczanie  terenu utwardzonego, -  w miarę potrzeb, 
h. sprzątanie w worki i wywóz liści, 
i.    koszenie trawy wraz z jej wywozem  w miarę potrzeb                                    

w miesiącach kwiecień ÷ październik – co trzy tygodnie. 
 
 
 
Odnośnie skrzyń na piach w okresie  zimowym 
 
W „okresie zimowym” Wykonawca ustawi skrzynie na mieszankę w ilości 1 sztuki na 
nieruchomość w miejscach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego. 
Zapewnienie zarówno skrzyń jak również mieszanki w skrzyni leży po stronie 
Wykonawcy. Mieszanka w skrzyni musi spełniać normy wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków 
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach  publicznych oraz ulicach  i 
placach ( Dz. U. .z 2005  Nr 230 poz. 1960) . 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 7 
         
 
 

 

dotyczy terenów do sprzątania  określonych  w   załączniku nr 1   ust.  E 2    
„ tereny do sprzątania z czterema koszeniami  ” 

 
Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy wykonywanych na terenach 

niezabudowanych zarządzanych i administrowanych  
przez Zamawiającego z  4 - krotnym koszeniem 

 
 

 
Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach 
zewnętrznych oraz utrzymaniem zieleni – dwa razy w tygodniu (wtorek                           
i czwartek, zima codziennie). 
 

a. codzienne sprzątanie zimą powierzchni zewnętrznej 
utwardzonej (chodniki, jezdnie, bramy, prześwity, place),  

b. oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota przejść dla pieszych, jezdni, 
krawężników, studzienek ściekowych w tym także wpustów 
deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, natychmiastowe 
usuwanie gołoledzi oraz wywóz zalegającego śniegu,  

c. w okresie zimowym ustawienie skrzyni na piach na 
przedmiotowych działkach do sprzątania w ilości 1 szt. na 
nieruchomość, 

d. wysypywanie piaskiem w okresie zimowym w miarę potrzeb 
celem uniknięcia gołoledzi chodników i dróg, 

e. po sezonie zimowym sprzątanie całej powierzchni, 
f. sprzątanie trawników ze śmieci butelek i puszek, - dwa razy                          

w tygodniu, 
g. odchwaszczanie żywopłotów, rabat, itp., - w miarę potrzeb, 
h. sprzątanie w worki i wywóz liści, 
i. konserwacja zieleni niskiej (żywopłoty, krzewy) – cięcie 

pielęgnacyjne w miarę potrzeb, 
j. czterokrotne koszenie trawników w okresie maj ÷ październik, 

wraz z wywozem. 
 
Odnośnie skrzyń na piach w okresie  zimowym 
 
W „okresie zimowym” Wykonawca ustawi skrzynie na mieszankę w ilości 1 sztuki na 
nieruchomość w miejscach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego. 
Zapewnienie zarówno skrzyń jak również mieszanki w skrzyni leży po stronie 
Wykonawcy. Mieszanka w skrzyni musi spełniać normy wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków 
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach  publicznych oraz ulicach  i 
placach ( Dz. U. .z 2005  Nr 230 poz. 1960) . 
 

 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 8 
        
 
 
 
 

dotyczy terenów do sprzątania określonych w załączniku nr 1 ust. F1    
„ tereny do sprzątania z trzema koszeniami  ” 

 
Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy wykonywanych na terenach 

niezabudowanych zarządzanych i administrowanych  
przez Zamawiającego do sprzątania  z 3 krotnym koszeniem 

 
 

 
Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach 
zewnętrznych oraz utrzymaniem zieleni – raz w tygodniu (środa) 
 
 

a. odchwaszczanie żywopłotów, rabat, itp., - w miarę potrzeb, 
b. sprzątanie trawników ze śmieci butelek i puszek, - raz                      

w tygodniu, 
c. sprzątanie w worki i wywóz liści, 
d. konserwacja zieleni niskiej (żywopłoty, krzewy) – cięcie 

pielęgnacyjne w miarę potrzeb, 
e. trzykrotne koszenie trawników w okresie      
f. czerwiec, sierpień, październik, wraz z wywozem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 9 
         

 
 
 
 

dotyczy terenów określonych w załączniku nr 1 ust. F 2  
„ tereny z dwoma koszeniami ” 

 
Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy przy wykonywaniu usługi 

polegającej na dwukrotnym koszeniu, grabieniu  trawy wraz z jej wywozem  i  
utylizacją  na terenach objętych umową stanowiących własność Skarbu 

Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zamawiającego                        
w okresie  maj ÷ październik 

 
 

 
1. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywaniem usługi polegającej na 

koszeniu trawy na terenach objętych Umową. 
2. Dwukrotne i jednokrotne koszenie odbywa się tylko na podstawie odrębnego 

zlecenie Zamawiającego w związku z powyższym Przedstawiciel Wykonawcy, 
nadzorujący prace, ma obowiązek zgłoszenia się do siedziby Zarządu Mienia 
Skarbu Państwa – do Wydziału Techniczno- Eksploatacyjnego w celu 
odebrania zleceń na wykonanie ww. prac objętych Umową. 

 
 

a. koszenie trawy wraz z grabieniem terenów objętych Umową,  
b. zamiatanie – usuwanie z powierzchni utwardzonej - (chodniki, 

jezdnie, bramy, prześwity, placu)  resztek trawy po wykonaniu 
koszenia. 

c. sprzątanie w  worki i wywóz skoszonej trawy z nieruchomości 
wraz jej utylizacją zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, późn. zm.), 

d. odchwaszczenie krawężników.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 10 
         
 
 
 

dotyczy terenów określonych w załączniku nr 1 ust. F 3     
„ tereny z jednym koszeniem ” 

 
Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy przy wykonywaniu usługi 

polegającej na jednokrotnym  koszeniu, grabieniu  trawy wraz z jej wywozem                   
i  utylizacją  na terenach objętych umową stanowiących własność Skarbu 

Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zamawiającego                        
w okresie  maj ÷ październik 

 
 

 
1. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywaniem usługi polegającej na 

koszeniu trawy na terenach objętych Umową. 
2. Dwukrotne i jednokrotne koszenie odbywa się tylko na podstawie odrębnego 

zlecenie Zamawiającego w związku z powyższym Przedstawiciel Wykonawcy, 
nadzorujący prace, ma obowiązek zgłoszenia się do siedziby Zarządu Mienia 
Skarbu Państwa – do Wydziału Techniczno- Eksploatacyjnego w celu 
odebrania zleceń na wykonanie ww. prac objętych Umową. 

 
 

a.  koszenie trawy wraz z grabieniem terenów objętych Umową,  
b. zamiatanie – usuwanie z powierzchni utwardzonej - (chodniki, 

jezdnie, bramy, prześwity, placu)  resztek trawy po wykonaniu 
koszenia. 

c. sprzątanie w  worki i wywóz skoszonej trawy z nieruchomości 
wraz jej utylizacją zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, późn. zm.), 

d. odchwaszczenie krawężników.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

          

                                                     
Załącznik nr 11 
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Okna pow.             (m2.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Aleje Jerozolimskie 32 
76,00 

- - 
76,00 

- - - - - - - - 
6,21 

2 
Armii Krajowej  100                           
(d. Żółkiewskiego 17 
Wesoła) 70,00 

- - 
50,00 

- - - - - - - - 
2,31 

3 Augustówka 4 
142,70 

- - 
21,00 

- - - - - - - - 
13,66 

4 Biruty 18 
50,60 

- - - - - - - - - - - 
- 

5 
Ciupagi 2 a,b,c,d, 2 bl. l, 
ll, lll. 

2 044,43 

- - 

631,68 

- - - - - - - - 

147,02 

6 Czerniakowska 128 
97,00 

- - 
73,15 

- - - - - - - - 
91,08 

7 Gierymskiego 1 
838,00 

- - 
464,67 

- - - - - - - - 
22,91 

8 Klarysewska 57 
225,71 

- - 
225,71 

- - - - - - - - 
25,10 

9 Korkowa 163 
44,40 

- - 
44,40 

- - - - - - - - 
12,30 

10 Kostrzyńska 24 
147,49 

- - 
147,49 

- - - - - - - - - 

11 Kozietulskiego 4b 
197,00 

- - 
154,35 

- - - - - - - - 
0,00 

12 Księżnej Anny 14 
16,10 

- - 
16,10 

- - - - - - - - 
3,41 

13 Lucerny 106  
63,00 

- - 
38,22 

- - - - - - - - 
2,65 

14 Ludna 4 
189,84 

- - 
189,84 

- - - - - - - - 
26,52 

15 Ludwicka 7 
14,00 

- - 
14,00 

- - - - - - - - 
2,65 

16 Nowy Świat 23 
71,66 

- - 
71,66 

- - - - - - - - 
4,41 

17 Powązkowska 80 
74,88 

- - 
74,88 

          - - - 
19,50 

18 Powsińska 73 
293,00 

- - 
220,80 

- - - - - - - - 
95,00 

19 Radzymińska  105 
310,83 

- - 
182,32 

- - - - - - - - 
27,00 

20 Willowa 6 
50,82 

- - 
50,82 

- - - - - - - - 
44,06 

21  Chruściela 48 
60,00 

- - 60,00 - - - - - - - - - 

22 
Prosta 69 1316,31 941,33 116,39 - 193,31 46,70 18,58  3/7 10 8 3 1 

                                        
143,64 

 

OGÓŁEM 6 393,77 941,33 116,39 2 807,09 193,31 46,70 18,58  3/7 10 8 3 1 689,43 

Budynki - tereny zabudowane ( budynki mieszkalne) ;  Ludwicka 7,  Księżnej Anny 14, Chruściela 48, Biruty 18 -  klatka schodowa  drewniana,  pozostałe budynki  mieszkalne - lastryko,                                                                                                                      

lamperia do wysokości  1,4-1,5 m       
 

 

 

 



 

 

 

 
        Załącznik nr 12 

 
                 

 

 

 

 

Zlecenie dotyczy wykonania usługi koszenia terenów określonych   
w załączniku nr 9 i 10 ust. F 2 i F 3   

„ tereny do koszenia jedno i dwukrotnego ” 
do umowy nr ……………………… 

z dnia  ………………. 

 
Warszawa dnia .........................  r. 

 
ZLECENIE  Nr ......./......../......... 

 
 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie 00-838, przy ul. Prosta 69  
zleca Firmie : 
 

 
........................................................................................................................................ 

  
........................................................................................................................................ 
 
     

Wykonane robót polegających na koszeniu trawy na terenach zarządzanych 
 

i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa przy ulicach:  …….............. 
 
  ...................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
Należność za wykonanie robót zostanie uregulowane z konta Zarządu Mienia Skarbu 
Państwa  
 
 
 
 
 
    ..........................................................                .......................................................... 

Z A M A W I A J Ą C Y                       W Y K O N A W C A  
  
 

 
 


