
 

 

                                                       U M O W A  - Z L E C E N I E /PROJEKT 
 
Zawarta w dniu ………….. w Nowym Targu, w ramach postępowania do 30.000 EURO  
do którego na podstawie art. 4 pkt. 8  nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na wykonanie  usługi sprzątania oraz 
utrzymania czystości dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu, pomiędzy: Gminą 
Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-40-12, Regon 000523956,  
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nowy Targ mgr Grzegorza Watychę, w imieniu której działa 
pełnomocnik Robert Chowaniec Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu ul. 
Konfederacji Tatrzańskiej 1 A 34-400 Nowy Targ, zwanym dalej Zleceniodawcą 
 a 
 
 
 
 
 
 
zwanym  dalej Zleceniobiorcą. 

§1 
 
1. Zleceniobiorca  zobowiązuje się do : 
 

1) Sprzątanie i utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych, mycie podłóg, 
2) Sprzątanie i utrzymywanie czystości w pomieszczeniach socjalnych, mycie podłóg, 
3) Sprzątanie i utrzymywanie czystości kabin prysznicowych, pisuarów, pomieszczeń WC -

mycie muszli sedesowych, 
4) Mycie umywalek, zlewozmywaków, parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, 
5) Mycie okien ( w zależności od potrzeb) w pomieszczeniach biurowych i warsztatowych, 
6) Mycie biurek, mebli biurowych, opróżnianie koszy ,  
7) Mycie drzwi wejściowych do budynku , mycie drzwi do pomieszczeń biurowych , mycie 

drzwi do pomieszczeń warsztatowych. 
8) Utrzymanie czystości – mycie podłóg w korytarzach budynku , 
9) Mycie płytek ściennych i podłogowych, 
10) Mycie grzejników, usuwanie pajęczyn , 
11) Okresowe mycie wnętrz autobusów, 
12) Sprzątanie obejścia budynku i placu manewrowego - usuwanie śmieci ,  papierów,   
13) Sprzątanie skoszonej trawy wokół budynku Zakładu. 

 
2. Zleca się wykonywanie czynności wymienionych w §  1 w okresie od  02.01.2023 r. do 

31.12.2023 r.   
 

§2 
 

Z tytułu wykonywania czynności  określonych  w § 1 Zleceniodawca  zobowiązany jest  wpłacić 
Zleceniobiorcy wynagrodzenie    w wysokości  ….............…… zł brutto miesięcznie 
                         

§3 
 

Wynagrodzenie  o którym  mowa  w § 2 wypłacone będzie na konto.......................................................  
po przedłożeniu  zatwierdzonego   rachunku  do dnia  10  następnego  miesiąca. 
                                   
 
 

§4 
 



 

 

1. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 
1) Zaprzestania przez Zleceniobiorcę wykonywania obowiązków określonych w umowie, 
2) powtarzających się niedokładności i uchybień w świadczeniu usług sprzątającego , po 

uprzednim 2 – krotnym pisemnym upomnieniu Zleceniobiorcy. 
 

§5 
 

1. Rozwiązanie niniejszej umowy  może nastąpić:  
1) W każdym czasie  na zasadzie  porozumienia stron, 
2) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

                                                            
§6 

 
Strony ustalają Sąd  Rejonowy w Nowym Targu  jako właściwy   do rozstrzygania  spraw wynikłych   
z niniejszej  umowy. 

§7 
 

W zakresie nieuregulowanym  niniejszą  umową  mają zastosowanie  przepisy kodeksu cywilnego.                                                   
                                                  

§ 8 
 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach , po jednym  każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                   .......................................................... 
         Zleceniodawca                                                                                      Zleceniobiorca                                                       


