
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA Nr ………………… 
(wzór) 

 
zawarta w dniu ............................. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 
Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej „Zamawiaj ącym ”, reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
a ....................................................................................................... 
z siedzibą w ...................................................................................... 
wpisanym do rejestru ...............................zwanym w treści umowy „Wykonawc ą” w imieniu i na 
rzecz którego działają: 
1. ...................................................................................................... 
2. ...................................................................................................... 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.), została zawarta 
umowa następującej treści : 
 

Przedmiot umowy 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi, polegające na: 

„Utrzymaniu terenów zielonych w Gminie Pilchowice w 2013r.” 
 

2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, która wraz 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowią  załączniki do niniejszej umowy. 

 
Termin realizacji 

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają od dnia podpisania umowy do dnia 
31.10.2013r. 
 

Obowi ązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe podejmując się wykonania przedmiotu umowy, posiada 

odpowiednie  kwalifikacje i umiejętności do jej wykonywania, a takŜe odpowiedni potencjał 
techniczny, a przedmiot umowy wykona z najwyŜszą starannością, zgodnie z zasadami sztuki 
i obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac z naleŜytą starannością i zachowaniem 
szczególnej ostroŜności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń  
i innych urządzeń znajdujących się na terenach zielonych. W przypadku stwierdzenia 
zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu.  

4.  Usługi będą następowały sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po dokonaniu przez         
     Zamawiającego zlecenia. Zlecenie dokonywane będzie za pośrednictwem faxu  lub poczty  
     elektronicznej.  
5. Termin wykonania poszczególnych prac ustalony będzie kaŜdorazowo i podany na 

wystawionym przez Zamawiającego zleceniu, przy czym nie moŜe być on dłuŜszy niŜ 14 dni.  
6. Odbiór robót następować będzie w terminie 3 dni roboczych od daty telefonicznego lub  

e-mailowego  powiadomienia  Zamawiającego o zakończeniu prac objętych zleceniem.  



 
 
 7. Odbioru oprysków dokonuje się w momencie, gdy widać reakcję oprysku chemicznego na  
     roślinach. 
 8. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na  
     ich usunięcie. Po ich ostatecznym usunięciu, nastąpi ponowny odbiór zgodnie z pkt. 6 i 7  
     niniejszego paragrafu.  
9.  Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie      
     przedmiotu umowy, na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności szkody   
     oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, powstałe w związku  
     z wykonywaniem umowy. 

   10.  W trakcie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 
        przepisów i zasad BHP, p.poŜ oraz ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników  

w przypadku szkody powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania na Zamawiającego  

o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na zakres lub termin realizacji prac. 
 

 
Inne postanowienia 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy 
przedmiotu umowy: 
……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę: 
…………………………………………………………………, za którego odpowiada Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się przedłoŜyć 
projekty umów oraz udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych 
podwykonawców. PowyŜsze nie daje podwykonawcom roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on 
krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych prac w stosunku do 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ) w zaleŜności od bieŜących potrzeb 
Zamawiającego,  Wykonawcy z tytułu zmniejszonej ilości usług  nie przysługują Ŝadne 
roszczenia. 
  

 
Wynagrodzenie i warunki płatno ści 

 
§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe kaŜdorazowo za wykonaną 
usługę, potwierdzoną protokołem odbioru. Wynagrodzenie określone zostanie wg cen 
jednostkowych brutto ustalonych i zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej 
umowy. 

2. Całkowite wynagrodzenie kosztorysowe za cały przedmiot zamówienia nie moŜe przekroczyć 
kwoty ………………………………..brutto. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie 
zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur, zgodnie  
z ceną brutto podaną w ofercie. 

4. Płatność za usługę nastąpi na podstawie faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy  
w terminie 21 dni, licząc od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego w terminie 21 dni 
od daty wpływu do Zamawiającego. 

5. Za dzień płatności uznaje się datę dokonania przelewu przez Zamawiającego. 



 
 
6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej termin wskazany w ust. 3 

będzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 
7. Faktury naleŜy wystawiać na: Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6,  
     NIP 969-16-06-890. 
8.  Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT. 
9. Zamawiający nie wyraŜa zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

10. W przypadku rozbieŜności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach  
     księgowych (fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, Ŝe  
     prawidłowo podano termin określony w umowie. 
 

Odst ąpienie od umowy 
 

§ 6 
Oprócz przypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
odstąpienie od umowy moŜe nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 

b) wszczęcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni 
od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie, 

d) gdy Wykonawca nie dostarczył w umówionym terminie przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złoŜonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do 
podjęcia realizacji przedmiotu umowy,  

e) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłuŜej niŜ 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu 
kontynuowania realizacji przedmiotu umowy, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli: 
a) Zamawiający odmawia, bez podania przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub 

bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego 
siedmiodniowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 
wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty naleŜności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
Kary i odszkodowania 

 
§ 7 

Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 2 za kaŜdy dzień opóźnienia, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, 

b) za przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 2 za kaŜdy 
dzień przerwy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 2. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 



 
 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 pkt 2.  

3. NiezaleŜnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają 
szkód. 

4. Kara umowna moŜe być potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiający jest 
upowaŜniony do potrącania kary umownej z faktury Wykonawcy. 

 
Zmiana umowy 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Dopuszcza się zmiany umowy w następujących sytuacjach:  

1). Zmiany skutkujące zmianą terminu wykonania zamówienia: 
     a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
         - klęski Ŝywiołowe 

b) zmiany spowodowane działaniem siły wyŜszej tj. wyjątkowego zdarzenia lub  
              okoliczności, 
         c)  zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi niezaleŜnymi od  
               Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

    d) skrócenie terminu realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy bez zmiany  
         wynagrodzenia  Wykonawcy. 
 

 
Postanowienia szczegółowe 

 
§ 9 

1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 
a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ......................... . 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 
a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ......................... . 

 
§ 10 

 
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
 2 egzemplarze  dla Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 13 
Integralną część umowy stanowią załączniki nr: 
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2. oferta Wykonawcy 

 
 
 
 

Zamawiaj ący:                                                            Wykonawca: 
 
 
 


