
UMOWA
doZZ/682/036/U/21

Azawarta w dniu ...".l... października 2021 r.

pomiędzy:
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12,80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

Kanclerza - mgr inż. Mariusza Milera
zwaną dalej Zamawiającym

a

Sebastianem Piątkowskim, prowadzącym działalność pod firmą Szczyt Sebastian Piątkowski, z siedzibą
w Starachowicach (27-200) przy ulicy Józefa Radoszewskiego 39, wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6641986498, REGON 260597195
zwanym dalej „Wykonawcą"

§1
PRZEDMIOT UMOWY

l. Przedmiotem umowy jest usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Politechniki
Gdańskiej, określona w formularzu rzeczowo - cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do mycia szyb z jednej lub dwóch stron (elewacja budynków), dwóch lub
czterech stron w zależności od typu okna, jak również do mycia od zewnątrz i wewnątrz: ram, ościeżnic
i parapetów.

Zamawiający posiada rożne typy okien, tj: skrzynkowe, szwedzkie, profilowane PCV, profilowane
aluminiowe, połaciowe drewniane pojedyncze, ze szprosami i szyby stanowiące elewację budynków.

W przypadku prac mycia okien z utrudnieniem (z użyciem rusztowania lub liny tub ławeczki
podwieszanej) Wykonawca jest zobowiązany m.in.: do mycia okien wraz z żaluzjami zewnętrznymi
poziomymi na wysokości powyżej 3m o powierzchni lameli 600m2 oraz mycia dachu łącznika pokrytego
szkłem.

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować biologicznie neutralne i dobrej jakości środki
do mycia. Zarówno środki do mycia i sprzęt używany przez Wykonawcę powinny posiadać konieczne
atesty, zezwolenia, itp. jeśli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
oraz powinny być dopuszczone do użytku.

4. Wykonawca realizuje umowę za pomocą:
l) własnego sprzętu;
2) własnych środków czystości;
3) przy pomocy własnego personelu i pod własnym nadzorem;
4) własnych środków ochrony osobistej pracowników, w szczególności środków do dezynfekcji oraz

środków ochrony indywidualnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami
przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisami prawa, obowiązującymi
w czasie wykonywania przedmiotu umowy;

5. Wykonawca w czasie wykonywania usługi zobowiązany jest do:
l) pozostawienia należytego porządku w miejscu wykonywania usługi;
2) przeszkolenia własnego personelu w zakresie przepisów BHP i ppoż. w czasie wykonywania usługi

i przestrzegania tych przepisów;
3) wykonania prac z należyta starannością i dokładnością;
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2) w pomieszczeniach dydaktycznych (sale wykładowe, laboratoria) przed lub po zakończeniu zajęć,
w obecności pracownika Zamawiającego.

2. Przedmiot umowy wykonywany będzie na podstawie poszczególnych zamówień składanych przez
Zamawiającego.

3. Na Zamawiającym ciąży obowiązek udostępnienia Wykonawcy miejsca wykonywania prac. W przypadku
gdy dostęp do mytych powierzchni jest utrudniony np. stojące meble, Zamawiający umożliwi
Wykonawcy dostęp do mytych powierzchni.

4. Przed przystąpieniem do mycia okien Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni roboczych
Zamawiającego licząc od daty wystania zamówienia, ustalić z administratorem budynku harmonogram.
Harmonogram powinien obejmować: termin rozpoczęcia i zakończenia prac, miejsce wykonywania prac,
zakres i ich kolejność prac. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z wyznaczonymi osobami do
kontaktu z Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do umowy.

5. Zamówienia będą wysyłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną przez pracownika
Działu Gospodarczego - Iwonę Zajczyk
nr tel.: 58 347 17 65
e-mail: iwona@pg.edu.pl lub iwona.zajczyk@pg.edu.pl

6. Przez prawidłową realizację usługi rozumie się: kompletne umycie szyb bez pozostawienia smug, umycie
ościeżnic, ram i parapetów od wewnątrz i zewnątrz oraz usunięcie z nich wszystkich zanieczyszczeń,
zgodnie z harmonogramem prac.

7. Odbioru usługi dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego, poprzez podpisanie protokołu
odbioru bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

8. W przypadku konieczności dokonania poprawek, wynikających z braku należytej staranności ze strony
Wykonawcy, Wykonawca dokona poprawek w trybie wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.

9. Wykonawca oświadcza, że ponosi wszelkie koszty oraz ryzyko związane z obowiązkiem dokonania
poprawek wynikających 2 braku należytej staranności w \A^konywaniu usługi ze strony Wykonawcy.

10. Za zakończenie usługi strony uważają odbiór usługi poprawionej bez zastrzeżeń.
11. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia okien po umyciu przed samoczynnym

otwarciem. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, za wynikte z tego tytułu szkody w
mieniu i na osobach odpowiada Wykonawca.

12. Wykonawca ma obowiązek, zgłaszania na piśmie pracownikom Zamawiającego, odbierającym
wykonaną usługę, zauważonych uszkodzeń i niesprawności elementów zamykających, skręcających,
łączących i innych występujących w oknach i powierzchniach szklanych.

13. Kary nałożone przez organa państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp, ppoż.
i innych w zakresie prac objętych umową obciążają Wykonawcę.

14. Za ewentualne straty i szkody w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, jak i za szkody na osobie,
powstałe w trakcie wykonywania usługi oraz po jej zakończeniu a wynikające z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, odpowiada Wykonawca.

15. Odpowiedzialność Wykonawcy za wyżej wymienione szkody i straty ustala się na podstawie:
l) protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale stron umowy,
2) udokumentowanej wartości mienia utraconego lub uszkodzonego.

16. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody i straty z przyczyn leżących po
jego stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej na rachunek
wskazany w nocie.

§4
WYNAGRODZENIE

l. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ofertą z dnia 27.09.2021 r., strony ustalają wynagrodzenie
w kwocie, którym dysponuje Zamawiający do realizacji zamówienia
brutto: 128 043,00 PLN
słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści trzy złote 00/100
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2. Wynagrodzenie określone w ust. l niniejszego paragrafu jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje
wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, które
zostały określone w niniejszej umowie, jak również w umowie wprost nie wyrażone, a bez których nie
można wykonać zamówienia.

3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN).
4. Ceny jednostkowe określone w formularzu rzeczowo - cenowym są cenami stałymi na okres

obowiązywania umowy.

§5
FINANSOWANIE

l. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru usługi, potwierdzony przez strony bez
zastrzeżeń.

2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury dla każdej z jednostek organizacyjnych, która
złożyła zamówienie.

4. Faktury należy wystawiać na Politechnikę Gdańska z zaznaczeniem odpowiedniej jednostki
organizacyjnej wymienionej każdorazowo w formularzu zamówienia (adres dla wszystkich jednostek
organizacyjnych - ul. G. Narutowicza 11/12,80-233 Gdańsk)

5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktura w swej treści musi zawierać numer niniejszej umowy ZZ /682/036/U/21 oraz numer PKWiU.
7. Wykonawca oświadcza, że faktura wystawiona w formie papierowej nie będzie wystawiona w formie

elektronicznej, i na odwrót.
8. W przypadku faktury papierowej lub w formacie elektronicznym (np. PDF - Portable Document Format)

może być ona przesłana przez Wykonawcę drogą mailową na adres Zamawiającego: efaktury@pg.edu.pt
9. Przesłanie faktury na adres e-mail inni niż wskazany w ust. 8 niniejszego paragrafu, nie stanowi w

żadnym przypadku doręczenia faktury w formie elektronicznej. W przypadku zmiany adresu e-mail. O
którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiający obowiązuje się do pisemnego lub mailowego
powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-mail. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do
umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że faktura przesłana drogą mailową będzie przesłana z następującego adresu
e-mail: biuro.szczyt@gmail.com

11. Wykonawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury
przesłanej drogą elektroniczną.

12. Wykonawca nie Jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do
Zamawiającego za pośrednictwem platformy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczna- prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1666 z późn. zm.).

13. Jeżeli łączna wartość zamówień w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 4 ust.l niniejszej
umowy, to umowa wygasa.

§6
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

l. Przedstawicielami do nadzorowania i odbioru wykonywania pac stanowiących przedmiot umowy są:
l) ze strony Zamawiającego: pracownicy Zamawiającego wskazani w załączniku numer 3 do umowy.
2) ze strony Wykonawcy:

Sebastian Piątkowski, nr tel. 881 446 699, e-mail biuro.szczyt@gmail.com
2. Zmiana w/w osób nie wymaga aneksu do umowy, jedynie pisemnego powiadomienia stron.
3. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie, udostępniane są przez strony sobie wzajemnie

w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. l lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu

s^łU



Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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. U. (JE. L. z 2016 r.
nr 119, str. l; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2).

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY l KARY UMOWNE

l. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień niniejszej umowy lub gdy pomimo trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez
Zamawiającego usługa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością
i rzetelnością. W takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, zgodnie z ust. 2 pkt.
4 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:
l) w wysokości 150 zł w przypadku:

a) nie używania środków czystości bądź używania środków czystości nie należących
do Wykonawcy;

b) nie korzystania z własnego sprzętu bądź korzystania ze sprzętu Zamawiającego;
c) nie pozostawienia należytego porządku w miejscu wykonywania usługi;
d) nie zebrania oraz niewywiezienia wszelkich nieczystości i odpadów powstałych podczas

realizowania usługi, poza teren Politechniki Gdańskiej na własny koszt;
2) za nieterminowe ustalenie harmonogramu lub nieustalenie harmonogramu

w wysokości 10% wartości brutto tego zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony
na podstawie § 3 ust. 4 umowy.

3) za nieterminowe w stosunku do ustalonego harmonogramu przystąpienie do realizacji
zamówienia lub zakończenie realizacji zamówienia w wysokości 10% wartości brutto tego
zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony na podstawie § 3 ust. 4 umowy.

4) za niekompletne tub nienależyte wykonanie zamówienia -10% wartości brutto tego zamówienia;
5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego
w §4 ust l umowy.;

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej. Zamawiający ma prawo złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni roboczych Zamawiającego
od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach determinujących odstąpienie od umowy.

4. Zamawiający będzie kontrolował na bieżąco jakość wykonywanych usług. W przypadku wykonywania
prac niekompletnie, niestarannie lub nienależycie Zamawiający ma prawo do skorzystania z odstąpienia
od umowy na zasadach określonych w §7 ust. l oraz naliczenia kar umownych określonych w §7 ust. 2
umowy.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych uprawniających Zamawiającego do obciążenia
Wykonawcy karą/ami umowną/ymi, o których mowa w §7 ust. 2 pkt. l) pracownik Zamawiającego
dokonujący odbioru usługi poinformuje Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. l pkt. 2)
o zdarzeniu stanowiącym podstawę do naliczenia przedmiotowej kary umownej. Informacja zostanie
przekazana Przedstawicielowi Wykonawcy telefoniczne, faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca
będzie uprawniony do zweryfikowania faktu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę obciążenia
go karą umowną poprzez niezwłoczne przybycie (maksymalnie do l godziny od momentu
poinformowania Przedstawiciela Wykonawcy) do siedziby Zamawiającego.

6. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonej kary umownej
z przysługującego mu wynagrodzenia.

8. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
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§8
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

l. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest:
l) zmianą obowiazujaq/ch stawek podatkowych,
2) zmianą nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,
3) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia

i niemożliwego do zapobieżenia,
4) zmianą warunków realizacji umowy,
5) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 umowy nie zostanie wykorzystana wartość

umowy brutto określona w § 4 ust. l umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji
umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin
realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie - zostanie przedłużony do daty wskazanej przez
Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz
zachowania formy pisemnego aneksu.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r. ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(t.j. Dz.U. z 2020r. póz. 1842 z późn. zm.).

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z realizacją niniejszej umowy.

3. Oferta Wykonawcy z dnia 27.09.2021 r. jest integralną częścią niniejszej umowy.
4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny,

według prawa polskiego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
6. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót

oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

;;PRACESWS^^^39^s<a^^.^a^-
^p 664 198 64 98

Załączniki:
l. Oferta Wykonawcy
2. Formularz rzeczowo - cenowy
3. Wykaz jednostek organizacyjnych
4. Protokół odbioru - wzór
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<^CZ\T ^ŁM^I^IJ '^^^.. - -^.. -.. - . ^, ^^^ Sebast,an_Piąt^kiFWYSOKOŚCIOWE
^t-^Ą^^^^ćlGtrO
Z^-too sT^AWouic^-

• Sebastian I

NIP 664 198 64 98

(nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 1

OFERTA

Zamawiający:

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na usługę mycia okien i powierzchni
szklanych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej:

imię .^^.^L................... nazwisko ......2.{.^^<^i.
imię............................................... nazwisko...
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa:

SZCZYT ^c'b^Ti^ pi^rŁo^s^i
Adres: J.. ^AD^ZbU^fC-^O ^ 2^?-ZOO ST^A-C^ió^
REGON nr ^^ ^ ^f- A^ NIP nrw ^^ ^ ^
Nr tel., jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów z
Zamawiającym:

€'^ ^ 66 93

Adres e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do
kontaktów z Zamawiającym:

biLlTO, ^G7"|ł CL^ a^^t. COW

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

..4^..u^.'oo...„.^:..................... łącznie z podatkiem VAT,
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty.

1. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, które zostały określone w umowie, jak również
w umowie wprost nie wyrażone, a bez których nie można wykonać zamówienia.

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w ogtoszemu^o udzielanym

.^PA.

SZCZYT'; •
PRACŁ. -. -.OŚCIOWE

27-200 StarachowiŁr. ul. Radoszewskiego 39
( tel. 881 446699

Qj <5V^ Nlp 664 198 64 98
Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel.+48 58 3471744
faks:+48583471415
e-mail: kanclerz@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl



SZCZYT Sebastian Piątkowski
PRACE WYSOKOŚCIOWE

27-200 Starachowice, ul. RadoszeWskiego 39
tel. 881 44 66 99

NIP 664 1986498

(Wykonawca)

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Lp. Wyszczególnienie
Liczba

m,2

Cena
mycia
1m2

Wartość netto Stawka
VAT Wartość brutto

*1 Mycie okien i powierzchni
szklanych bez utrudnienia 18.000 2^0I ^(oOO 2^ 5-3^7^^

*2
Mycie okien z utrudnieniem z
użyciem rusztowania lub liny lub
ławeczki podwieszanej

18.500 3,00 S5oo Z3^ <oiW 2^

RAZEM x x AO^W^.oO x y}29 0^ 00 ^
* Póz. 1 - Sformułowanie „bez utrudnienia" Zamawiający rozumie przez to mycie okien i powierzchni

szklanych do wysokości 3 m od ziemi.
** Póz, 2 - Sformułowanie „z utrudnieniem z użyciem rusztowania lub liny lub taweczki podwieszanej,,

Zamawiający rozumie przez to mycie okien i powierzchni szklanych powyżej 3m od ziemi.
Okno oraz powierzchnia szklana, która znajduje się na wysokości przekraczającej 3m od
ziemi w całości traktowana jestjako tzwjnyc/e okien z utrudnieniem.

Powierzchnia okien została zmieraona w świetle otworu okiennego.

(

6"L)4^(Ć
dn.

2^. 0-3. Z^z^

SZCZYT Sebastian Piątkowskl
PRACE WYSOKOŚCIOWE

27-200 Starachowice, ul. Radoszewskiego 39
tel. 881 44 66 99

NIP 664 198 64 98

<>P^^L^s<^~
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. G. Narutowicza 11/1 2
80-233 Gdańsk

let.+48 58 3471744
faks:ł48583471415
e-mail: kanclerz@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl



Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z osobami wyznaczonymi do
kontaktu z Wykonawcą

Lp. Nazwa jednostki Osoba do kontaktu

l Wydział Architektury
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Grażyna Beyer
Tel. 797 307 162

2 Wydział Chemiczny
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Iwona Zwolińska
tel. 503172153

3 Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Sylwia Krupińska
tel. 668-890-221

4 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. 58 347 23 45

5 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Tel. 58 348 24 86

6 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. 347 17 94

7 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Małgorzata Krasińska
tel. 347 25 87
Maria Stanistawska
tel. 347 25 87

8 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Adam Wiącek
Tel.503475962

9 Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Ewa Lipka
Tel. 784-911-817

10 Osiedle Studenckie
Ul. Wyspiańskiego 7, 80-434 Gdańsk

DS. 1,2,3,4
Magdalena Tylman
Tel. 664-164-463
DS. 6,7,8,9,10
Zygmunt Kreft
Tel. 664-164-482
DS.ll
Anna Ror
Tel. 664-164-462

11 Dział Spraw Studenckich
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Jarosław Drwięga
Tel. 58 347 28 60

12 Centrum Języków Obcych
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Helena Filipkowska
tel. 347 23 08
664-166-467



13 Biblioteka PG
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Irena Gereluk
tel. 347 14 45

14 Centrum Sportu Akademickiego
Al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk

Marta Pawlak
Tel. 58 3472741

15 Dział Gospodarczy
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Małgorzata Kuchta
tel. 664 164 450
Emilia Piernicka
tel. 786 899 901



Zafqcznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

spisany w dniu .................................

na okoliczność wykonania usługi mycia okien

w jednostce organizacyjnej PG ........................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)

na podstawie umowy nrZZ/682/036/U/21 z dnia 1.10.2021 r.
wartość zamówienia .........................................................................

Przedmiot zamówienia:

został zrealizowany

zgodnie z umową.

nie został zrealizowany

Uwagi:

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Data, podpis przedstawiciela Wykonawcy Data, podpis przedstawiciela
Zamawiającego



POGLĄDOWY HARMONOGRAM MYCIA OKIEN

l TERMIN II TERMIN

LP. jednostka organizacyjna budynek termin (od ...do) liczba metrów miesiąc II termin
(od ...do) liczba metrów

1 Wydział Zarządzania i
Ekonomii Budynki nr: 50, 10,1

wrzesień
1.09.-30.09.2021 5673,7 x x

2 Centrum Języków Obcych Gmach B
wrzesień

1.09.-30.09.2021 882,52 x x

3 Wydział Inżynierii Lądowej i
Środowiska

budynek nr 16 Budynek
Wydziału Inżynierii

Lądowej i Środowiska-
Kuźnia

wrzesień
1.09.-30.09.2021 1172 marzec - kwiecień

2022 r.

budynek nr 20 Budynek
Wydziału Inżynierii

Lądowej i Środowiska z
halą

wrzesień
1.09.-30.09.2021 233 marzec - kwiecień

2022 r.

1172

233

4 Wydział Architektury Gmach Główny 01-10-2021 do
30-10-202M 1972 x x

5 Wydział Mechaniczny Budynek nr 40 listopad - grudzień
2021 1514 marzec - kwiecień

2022 r. 1514

6 Wydział Chemiczny Budynki nr 5 - 8 październik -
listopad 2020

4650 x x

7 Dział Gospodarczy

Gmach Główny

Gmach B

marzec 2022 4444 kwiecień 2021

Wydz Inży Lond i Środo
ŻELBET październik 2021 26,5 marzec - kwiecień

2021 r.

Auditoroum Novum październik 2021 471 marzec - kwiecień
2021 r.

Centrum Inwestycji październik 2021 53,76 marzec - kwiecień
2021 r.

Centrum Wiedzy i
Przedsiębiorczości

październik 2021 218,2 marzec - kwiecień
2021 r.

Dział Radców Prawnych październik 2021 41,86 marzec - kwiecień
2021 r.

Dział Inwestycji i
Remontów

październik 2021 95,54 marzec - kwiecień
2021 r.

Portiernia Główna październik 2021 93,54 marzec - kwiecień
2021 r.

Centrum Obsługi
Technicznej

październik 2021 137,6 marzec - kwiecień
2021 r.

3500

26,5

471

53,76

218,2

41,86

95,34

93,54

137,6



Hydromechanika
wrzesień -

październik 2021 689

8 Wydział Oceanotechniki i
Okretownictwa Budynek numer 30 lipiec 2022 3477 marzec - kwiecień

2022 r. 3477

g Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

Budynki 41 - 42 grudzień - styczeń
2021/2022 5750 x x

10 Dział Spraw Studeckich Bratniak (budynek nr 23) marzec - kwiecień
2022 714 sierpień - wrzesień

20212 714

11 Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej

Gmach Główny
marzec - kwiecień

2022 3143,88

Centrum Nanotechnologii
A

marzec - kwiecień
2022 1945,2

x

x

x

x

12 Biblioteka Politechniki
Gdańskiej

Gmach Główny 1.05-15.05.2022r 1026

Gmach "B" 1.05-15.05.2022r 18

Budynek Nanotechnologi A 1.05-15.05.2022r 150

Budynek W. Elektroniki
Telekomunikacji i

Informatyki
1.05-15.05.2022r 285

Budynek W.
Oceanotechniki i
Okrętownictwa

1.05-15.05.2022r 123

Budynek W.
Elektrotechniki i

Automatyki
1.05-15.05.2022r 20

Budynek W. Zarządzania i
Ekonomii 1.05-15.05.2022r 99

Budynek W.
Mechanicznego 1.05-15.05.2022r 85

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Budynek nr 12 16.05-10.06.2022 2153,6 x x



13 Wydział Elektrotechniki i
Automatyki Budynek nr 26 11.06-18.06.2022 619,2

Budynki nr: 61, 62, 63 19.06.-19.07.2022 1164,94

x

x

x

x

Dom Studencki nr 1, ul.
Traugutta 1"I5 114 koniec czerwca

2022 r. 6 x x

Dom Studencki nr 2, ul.
Traugutta 115 B 115 koniec czerwca

2022 r. 290 x x

Dom Studencki nr 3, ul. Do
Studzienki 32 110 koniec czerwca

2022 r. 31 x x

Dom Studencki nr 4, ul. Do
Studzienki 61 112 koniec czerwca

2022 r. 6 x x

Dom Studencki nr 6, ul.
Wyspiańskiego 9

14

120 koniec czerwca
2022 r. 65 x x

Dom Studencki nr 7, ul.
Leczkowa'18

123 koniec czerwca
2022 r. 7 x x

Dom Studencki nr 8, ul.
Wyspiańskiego 5 A

124 koniec czerwca
2022 r. 24 x x

Dom Studencki nr 9, ul.
WyspiańskiegoS

125 koniec czerwca
2022 r. 8 x x

Dom Studencki nr 10, ul.
Wyspiańskiego 7

122 koniec czerwca
2022 r. 1 x x

Dom Studencki nr 11, ul.
Chodkiewicza15 126 koniec czerwca

2022 r. 9 x x

15 Centrum Sportu
Akademickiego Hala sportowa, basen lipiec 2022 1280 x x

Harmonogram mycia okien ma charakter poglądowy, proponowane terminy mogą ulec zmianie lub nie zostać wykorzystane.
Mycie okien każdorazowo odbywa się na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do mycia okien Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni roboczych Zamawiającego licząc od daty
wysłania zamówienia, ustalić z administratorem budynku harmonogram.
Harmonogram powinien obejmować: termin rozpoczęcia i zakończenia prac, miejsce wykonywania prac, zakres i ich kolejność prac.


