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Załącznik nr 7 

 

 

 

UMOWA  Nr……………………….. 
 
zawarta w dniu …………………… r. w Tychach pomiędzy: 
Gminą Miasta Tychy - Tyskim Zakładem Usług Komunalnych w Tychach 
ul. Burschego 2, 43 – 100 Tychy, NIP 646-271-32-98 
reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Osior – Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym    
 
a 
 
……………………………………………………………………….. 
 
zwanym w umowie Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………     
 
W związku z rozstrzygnięciem postępowania na „Świadczenie usług związanych ze 
sprzątaniem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu położonego przy ul. 
Cmentarnej 19” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 
907 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp. 
Została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

Przedmiot umowy 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi: 

a) Utrzymanie czystości i porządku na Cmentarzu – obejmuje m.in. podstawienie 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego własnych 80 szt. pojemników o pojem. 
120 litrów oraz opróżnianie koszy o pojem. 120 litrów znajdujących się na terenie 
Cmentarza w ilości 130 sztuk (80 szt. Wykonawcy i 50 szt. będących własnością 
Zamawiającego), oczyszczanie terenów ze śmieci, mechaniczne zamiatanie alejek, 
chodników i placów, 

b) Utrzymywanie w okresie zimowym nawierzchni dróg, alejek, chodników i placów 
znajdujących się na terenie Cmentarza w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 
pieszych m.in.  poprzez odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem w/w powierzchni 
a na placach zlokalizowanych przy wejściach na Cmentarz (od strony ul. Cmentarnej 
oraz ul. Oświęcimskiej) poprzez odśnieżanie i posypywanie solą, 

c) Konserwacja zieleni - obejmuje m.in. koszenie trawników, zagrabianie i wyrzucanie 
zebranej trawy do pojemników, wygrabianie liści z trawników i skupin krzewów, 
pielęgnację krzewów i żywopłotów, obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych. 

 
 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i harmonogram wykonywania czynności 
wchodzących w zakres rzeczowy zadania pn. „Świadczenie usług związanych 
ze sprzątaniem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu położonego przy 
ul. Cmentarnej 19”, oraz wykaz powierzchni terenów wchodzących w skład 
Cmentarza, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych 
do wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
Wykonanie umowy 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są warunki techniczne prowadzenia 

zamówionych usług i posiada wymagane przepisami uprawnienia do ich wykonania 
oraz dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi. 

2. W przypadku deklaracji w ofercie, o wykonaniu zamówienia przy pomocy 
Podwykonawców, Wykonawca za ich prace odpowiada jak za własne. Lista 
Podwykonawców i przypisany im zakres rzeczowy stanowi załącznik do umowy. 

3. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
Zamawiającego wyznacza się Pana Pawła Cybulskiego, zatrudnionego w Tyskim 
Zakładzie Usług Komunalnych. 
Funkcje koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
Wykonawcy wyznacza się: .........................................nr telefonu do kontaktu 
z koordynatorem: ................................ . 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika wykonywanych prac, 
określonych w harmonogramie, w którym zapisywane będą: data (rozpoczęcie oraz 
zakończenie prac), miejsce oraz rodzaj wykonywanych prac. Wykonawca  
zobowiązany jest na każde żądanie przedłożyć dziennik Zamawiającemu celem 
zatwierdzenia. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia 

………………………………...  do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
2. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie protokołem odbioru, który 

potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury za okres danego miesiąca. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady w przedmiocie umowy, 
Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad i wyznacza termin na ich 
usunięcie. 

 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
§ 4 

 
1. Tytułem wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 

………………….brutto ( słownie: ……………………………….) płatną według 
harmonogramu płatności stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Płatność będzie zrealizowana w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania faktury 
VAT wg ustalonej kwoty ryczałtu miesięcznego, na konto Wykonawcy podane na fakturze 
VAT. 

3. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego 
dokumentu „polecenia przelewu”. 
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4. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym 
w ust. 3, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, 
od wartości niezapłaconego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na 
realizację umowy. 

6. Środki, o których mowa w ust. 5, pochodzą z budżetu Tyskiego Zakładu Usług 
Komunalnych: Dział 710, Rozdział 71035, § 4300. 

7. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. Faktury powinny być 
wystawione na Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, 
NIP 646-271-32-98. 

 
§ 5 

 
1. Strony uzgadniają, iż Wykonawca aż do chwili podpisania protokołu odbioru prac, 

odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za wszelkie szkody powstałe 
w terenie na skutek prowadzenia prac. 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od Wykonawcy kar umownych: 
a) każdorazowo w wysokości 1/20 wynagrodzenia brutto przysługującego za miesiąc, 

w którym nastąpiło zdarzenie, za każde stwierdzone przez Zamawiającego 
uchybienie w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w pkt 1-
 5, 7, 9-11, załącznika nr 1 do niniejszej umowy, 

b) każdorazowo w wysokości 1/10 wynagrodzenia brutto przysługującego za miesiąc, 
w którym nastąpiło zdarzenie za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie 
w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w pkt 6, 
8,12,załącznika nr 1 do niniejszej umowy, 

c) każdorazowo w wysokości 1/20 wynagrodzenia brutto przysługującego za miesiąc, 
w którym nastąpiło zdarzenie za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie 
w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych inne niż wymienione 
w lit. a-b, 

d) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto w przypadku wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a także w 
przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych  ust. 3 pkt b – d. 

Kary umowne podlegają sumowaniu. W przypadku szkody przewyższającej wysokość 
kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkodę na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym 
z niżej wymienionych przypadków: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonania usług 
i nie podjął ich w ciągu 7 dni od realizacji otrzymania pisemnego wezwania 
od Zamawiającego,  

c) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2 krotnych wezwań ze strony Zamawiającego 
Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje 
zobowiązania umowne, 

d) jeżeli organy do tego uprawnione stwierdzą zatrudnienie przez Wykonawcę 
pracowników bez zachowania prawem przewidzianej formy. 

4. W przypadkach opisanych w ust. 3.pkt b) do pkt. d) Zamawiający może, bez zwalniania  
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z umowy, powierzyć wykonanie prac 
innemu Wykonawcy. Działanie takie poprzedzone będzie pisemnym powiadomieniem 
Wykonawcy 2 dni naprzód.   

5. W przypadku opisanym w ust. 3. pkt a) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części prac.  
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6. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy, ważnej polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe 
w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. Rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku 
nie uregulowania należności przez okres dwóch miesięcy. 

5. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla 
każdej ze stron. 

 
 
Załączniki: 

 Nr 1 - Szczegółowy zakres i harmonogram wykonywania czynności wchodzących 
w zakres rzeczowy zadania pn. „Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem 
Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu położonego przy ul. Cmentarnej 
19”, oraz wykaz powierzchni terenów wchodzących w skład Cmentarza.  

 Nr 2 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych 
do wykonania zamówienia pn.:  „Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem 
Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu położonego przy ul. Cmentarnej 
19”. 

 Nr 3 - Harmonogram płatności.  
 
 
 
 
 
 

……………………………………   ………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 i harmonogram wykonywania czynności wchodzących w zakres rzeczowy zadania pn.: 

„Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza Komunalnego w Tychach – 
Wartogłowcu położonego przy ul. Cmentarnej 19” oraz wykaz powierzchni terenów wchodzących 

w skład Cmentarza. 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Podstawienie pojemników na odpady o pojemności 120 l w ilości 80 sztuk w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Usuwanie odpadów i opróżnianie pojemników (w ilości 130 sztuk – 50 szt. własność 

Zamawiającego, 80 sztuk własność Wykonawcy) oraz usuwanie śmieci nagromadzonych wokół 

pojemników 120 l, zamiatanie wokół nich. Likwidacja „dzikich wysypisk” i kopców suchych liści 

pozostawionych przez osoby odwiedzające cmentarz. 

 Odpady z pojemników 120 l muszą być usuwane na bieżąco w ciągu tygodnia, od 

poniedziałku do soboty do kontenerów podstawionych przez zamawiającego na terenie 

zaplecza.  

 W okresie zwiększonej ilości osób odwiedzających cmentarz (święta) odpady mogą być 

czasowo składowane na terenie zaplecza (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), 

a następnie ładowane do kontenerów.  

 Pojemniki muszą być opróżnione w sobotę (lub dzień poprzedzający dzień wolny) w 

godzinach popołudniowo-wieczornych, a po niedzieli lub dniu wolnym od pracy w czasie 

możliwie najkrótszym, lecz nie później niż do południa w pierwszym dniu roboczym.  

 Jeżeli po dniu Wszystkich Świętych występuje kolejny dzień wolny od pracy, odpady z 

terenu cmentarza muszą być usunięte w godzinach nocnych.  

3. Usuwanie odpadów obejmuje również: 

 Zbieranie wypalonych zniczy z placów przy krzyżach, w szczególności po większych 

świętach tj. Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Matki i Ojca, 

Dzień Babci i Dziadka oraz bardziej popularnych imienin, oraz oczyszczanie (min. 2 razy 

w roku) marmurowego cokołu przy krzyżu. 

 Utrzymanie czystości w obrębie pomnika „Ofiar poległych na Kresach Wschodnich”. 

 Zbieranie śmieci z pomiędzy krzewów, drzew, na placach i wzdłuż ogrodzenia cmentarza 

oraz przy bramach wejściowych.  

 Bieżące sprzątanie cmentarza (do późnych godzin wieczornych w dniu poprzedzającym 

rozpoczęcie święta) w okresie większych świąt, tj. Wszystkich Świętych, Wielkanoc, 

Boże Narodzenie, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka oraz bardziej popularnych 

imienin. 

4. Zamiatanie alejek.  

 Mechaniczne zamiatanie alejek i placów powinno odbywać się w piątki lub w przeddzień 

rozpoczynającego się okresu wolnego od pracy oraz po weekendzie lub dłuższym 

okresie wolnym od pracy lub po nagłych zdarzeniach atmosferycznych (na wezwanie 

Zamawiającego).  

 Prace muszą być prowadzone w sposób niepowodujący unoszenia kurzu z powierzchni 

czyszczonych. 

5. Utrzymywanie czystości w miejscu składowania odpadów na zapleczu cmentarza (przy 

kontenerach podstawionych przez Zamawiającego). 

6. Odśnieżanie i odladzanie alejek, placów oraz schodów (przy wejściu na cmentarz od ul. 

Bratków).  
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 Obowiązek odśnieżania i odladzania spoczywa na Wykonawcy w miarę potrzeb, przez 7 

dni w tygodniu w częstotliwości dziennej niezbędnej do ciągłego zapewnienia 

bezpieczeństwa odwiedzających, ale nie później niż z upływem 2 godzin od rozpoczęcia 

opadów śniegu. 

 Powyższe obejmuje również przygotowanie dojścia do miejsc, w których w danym dniu 

będzie odbywał się pogrzeb, oraz drogi na terenie zaplecza. 

 Zgarniany śnieg może być składowany na terenie cmentarza tylko w miejscach 

nieutrudniających poruszania się pieszych oraz samochodów oraz nieutrudniających 

dojścia do kwater i poszczególnych grobów.  

 Pozostały śnieg musi być usunięty z terenu cmentarza i złożony na zapleczu w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 W przypadku ryzyka powstania oblodzeń z uwagi na warunki atmosferyczne Wykonawca 

powinien zabezpieczyć nawierzchnię przed ich powstaniem. 

7. Koszenie terenów zielonych. 

 Koszenie powinno odbywać się  w miarę wzrostu roślin wraz ze zgrabieniem, zebraniem 

i umieszczeniem skoszonej trawy w kontenerach na zapleczu cmentarza. 

 Koszenie trawy może trwać nie dłużej niż 2 tygodnie (jedno koszenie). 

 Podczas koszenia pomiędzy grobami należy zabezpieczyć pomniki oraz roślinność 

zasadzoną przez rodziny zmarłych w obrębie pomników. 

 Skoszenie roślinności ozdobnej na lub w bezpośrednim sąsiedztwie grobu obligować 

będzie do odkupienia oraz posadzenia identycznych roślin. 

 Po skończeniu koszenia w danym dniu należy oczyścić pomniki z trawy. 

8. Usuwanie opadłych liści oraz złamanych gałęzi i konarów.  

 Opadłe liście powinny być usuwane w miarę potrzeb, przez 6 dni w tygodniu oraz po 

większych wiatrach, które dotkną teren cmentarza. 

 Złamane gałęzie i konary usuwać należy niezwłocznie, w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz i miejsc pochówków (nagrobki). 

9. Usuwanie roślin wyrastających na alejkach pomiędzy kostką brukową i przy krawężnikach. 

10. Obsadzanie rabat i klombów roślinami zakupionymi przez Zamawiającego, w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. 

11. Przycinanie i formowanie żywopłotów. 

 Czynność należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku.  

 Usunięte przyrosty należy zebrać i umieścić w kontenerach na zapleczu cmentarza. 

12. Bieżące informowanie o wszelkich istotnych dla Zamawiającego kwestiach (sytuacje zagrażające 

bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza osób, zauważonych dewastacjach i 

usterkach w infrastrukturze, itp.). 
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Tereny wchodzące w skład Cmentarza objęte rzeczowym zakresem usług: 
 
1. Powierzchnia terenów zielonych: 

- powierzchnia wzdłuż części ogrodzenia 
   w tym powierzchnia objęta zakazem pochówków   - 0,60 ha, 
- powierzchnia terenów zielonych między kwaterami grzebalnymi  - 4,00 ha, 

2. Powierzchnia dróg, alejek, placów:     - 1,55 ha, 
W tym powierzchnia alejek z kostki brukowej:   - 1,25 ha 

3. Długość żywopłotów       - 720,9 mb 
 

 

Lp. Zakres czynności W ciągu dnia 

W ciągu 
tygodnia 

(ilość dni w 
tygodniu) 

W ciągu roku 

1. 
Koszenie zagrabianie i wyrzucanie 

zebranej trawy do punktów 
składowania 

  4 

2. 
Pielenie chwastów w szczelinach 

kostki brukowej między krawężnikami 
a alejkami 

  2 

3. 
Zamiatanie mechaniczne alejek i 
chodników na terenie Cmentarza 

 2  

4. 
Usuwanie odpadów z koszy na 

śmieci, wynoszenie ich do punktu 
składowania 

W miarę 
potrzeb 

6  

5. 
Przycinanie i formowanie żywopłotów, 

krzewów 
  2 

6. 
Odśnieżanie alejek, chodników i 

placów na terenie Cmentarza 
W miarę 
potrzeb 

7  

7. 

Posypywanie piaskiem alejek, 
chodników, placów oraz posypywanie 

solą placów zlokalizowanych przy 
wejściach na Cmentarz. 

W miarę 
potrzeb 

7  

8. 
Usuwanie zanieczyszczeń powstałych 

na skutek użycia środków do 
likwidacji gołoledzi 

W miarę 
potrzeb 

W miarę 
potrzeb 
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Załącznik nr 2 
WYKAZ NARZĘDZI, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia pn.:  
„Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza Komunalnego w Tychach – 

Wartogłowcu położonego przy ul. Cmentarnej 19”. 
 

Lp. Rodzaj sprzętu 
Ilość wymagana 

przez 
Zamawiającego 

Ilość w 
posiadaniu 
Wykonawcy 

Podstawa 
dysponowania 

(w przypadku polegania 
na potencjale innych 
podmiotów wpisać 

„inny podmiot”) 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Mini śmieciarka do 3,5 tony, z prasą hydrauliczną, 
do opróżniania pojemników 120 l 

1 szt.   

2. Samochód dostawczy do 3,5 tony, bez plandeki z 
niezabudowaną częścią towarową 
(samowyładowawczy), do szybkiego załadunku 
śmieci z pojemników 120 l oraz liści i trawy z 
terenu cmentarza  

1 szt.   

3. Samochód dostawczy do 3,5 tony, o szerokości 
max. 180 cm, bez plandeki z niezabudowaną 
częścią towarową, do szybkiego załadunku śmieci 
z pojemników 120 l oraz liści i trawy z terenu 
cmentarza  

1 szt.   

4. 
 

Koparko – ładowarka  1 szt.   

5. Zamiatarka spalinowa o szerokości zamiatania 
ponad 1000 mm z funkcją zraszania powierzchni 
czyszczonej  

1 szt.   

6. Ciągnik z napędem 4x4 o szerokości max. 180 cm  
 z osprzętem: 
- pług wielopłaszczyznowy 
- rozrzutnik do piasku oraz soli drogowej  

1 szt. 
 

1 szt. 
1 szt. 

  

7. 
 

Kosy spalinowe  7 szt.   

8. 
 

Nożyce spalinowe do żywopłotu  2 szt.   

9. 
 

Pilarka spalinowa  1 szt.   

10. 
 

Dmuchawy spalinowe  2 szt.   

11. 
 

Odkurzacz do liści  2 szt.   

12. 
 

Pojemniki na odpady o poj. 120 l 80 szt.   

 

 

 

 

 

 

 

 



KFS 341.01.2015 
 

Strona 9 z 9 
 

Załącznik nr 3 
 
Harmonogram płatności za usługi związane realizacją zadania pn.: „Świadczenie usług związanych 
ze sprzątaniem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu położonego przy ul. 
Cmentarnej 19”. 
 

Miesiąc 
Stawka miesięczna - Cmentarz  
 

luty 
 

………….zł brutto 

marzec 
 

………….zł brutto 

kwiecień 
 

………….zł brutto 

maj 
 

………….zł brutto 

czerwiec 
 

………….zł brutto 

lipiec 
 

………….zł brutto 

sierpień 
 

………….zł brutto 

wrzesień 
 

………….zł brutto 

październik 
 

………….zł brutto 

listopad 
 

………….zł brutto 

grudzień 
 

………….zł brutto 

RAZEM 
 

…………………. zł brutto 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


