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Załącznik nr 4 dla zadania nr 1 

 

                                     „ogólne warunki umowy” 

 
UMOWA Nr……………………….. 

 
zawarta w dniu …………………… r. w Tychach pomiędzy: 
Gminą Miasta Tychy z siedzibą przy Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, numer  
NIP: 646-00-13-450  
reprezentowana przez: 
mgr Agnieszkę Lyszczok – Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych,                 
z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy, REGON: 278348986  
 
 
zwanym w dalszej części aneksu Zamawiającym  
 
a 
 
………………………………………………………………………..z siedzibą przy ul……………  
 
(KRS nr,……lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr …….., NIP ………., Regon  
 
…………..) 
 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………… 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonego Została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi dla potrzeb 

wykonania zadania pn.: „ Utrzymanie i sprzątanie Cmentarzy Komunalnych w 
Tychach w roku 2017”- zadanie nr 1; Cmentarz Wartogłowiec i Cmentarz 
Turkusowa 

2. Szczegółowy zakres robót i sposób wykonania usługi określony został w załączniku nr 2 
do SIWZ. 
Zakres prac obejmuje m.in. : 

a) usuwanie odpadów z terenu Cmentarzy między innymi poprzez: podstawienie 
pojemników, usuwanie odpadów wraz z ich zagospodarowaniem, oczyszczanie 
terenów ze śmieci, utrzymanie w czystości miejsc gromadzenia odpadów. 

b) letnie utrzymanie w czystości alejek, chodników i placów, m.in. zamiatanie alejek, 
chodników i placów, oczyszczanie alejek z roślin. 

c) zimowe utrzymanie w czystości nawierzchni dróg, alejek, chodników i placów 
znajdujących się na terenie Cmentarzy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 
pieszych m.in. poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi. 
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d) konserwacja zieleni - obejmuje m.in. koszenie trawników wraz ze zgrabieniem, 
zebraniem, wywozem i utylizacją skoszonej trawy, wygrabianie liści z trawników i 
skupin krzewów, pielęgnację krzewów i żywopłotów, obsadę i pielęgnację rabat 
kwiatowych. 

e) bieżące utrzymanie Cmentarzy – obejmuje m.in. udostępnienie i utrzymanie toalety 
ogólnodostępnej całorocznej oraz toalet przenośnych, likwidację gniazd owadów,  
nadzór nad sieciami: wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy 
ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej OC o wartości 500.000,00 zł, zgodnie z 
wymogami zawartymi w SIWZ.  

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 1  
 

 
§ 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 będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub 
uchybienia każdego podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to 
były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

3. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
Zamawiającego wyznacza się Pana Pawła Cybulskiego, zatrudnionego w Tyskim 
Zakładzie Usług Komunalnych.  
Na 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. 

5. Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu min. …. 
szt. pojazdów spełniających normy emisji spalin min. EURO 5, wyspecyfikowanych w 
Formularzu oferty. 

6. W celu weryfikacji realizacji powyższego zobowiązania, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych, w formie 
przez Zamawiającego określonej, informację w powyższym zakresie, załączając 
dokumenty potwierdzające spełnienie min. normy Euro 5, tj.: kserokopia dowodu 
rejestracyjnego lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpowiadający mu 
dokument wystawiony przez producenta, bądź upoważnionego przedstawiciela 
producenta, potwierdzający homologację pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń 
zawartych w spalinach. 

7. W przypadku zamiaru zmiany listy pojazdów wskazanych w Formularzu oferty, 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu potwierdzając 
jednocześnie wymóg spełnienia normy emisji spalin, poprzez przekazanie stosownych 
dokumentów w tym zakresie. 

8. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli wykonywania umowy na 
cmentarzu 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy,  jednak nie wcześniej niż od 01 stycznia 2017 r. 



 TZUK.271.4.2016  
 

Strona 3 z 5 
 

W przypadku podpisania umowy po 01 stycznia 2017 r., umowa będzie realizowana 
nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. 

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. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe uzgodnione na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie: 
………………….zł brutto (zł netto + 23% VAT w kwocie……..zł)  
słownie: ……………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie 
przedmiotu umowy tj. m.in. koszty robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, koszty 
pracy sprzętu i środków transportu, zysk Wykonawcy oraz koszty pośrednie. 

3. 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. 

4. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług na pisemny wniosek 
Wykonawcy bądź Zamawiającego może zostać sporządzony aneks do umowy 
uwzględniający zmiany wartości umowy wynikające z tego tytułu. 

5. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego 
dokumentu „polecenia przelewu”. 

6. Wynagrodzenie miesięczne może być pomniejszone o wysokość naliczonych kar 
umownych i wynagrodzeń płaconych innemu wykonawcy w sytuacji, o której mowa w § 5 
ust. 4. 

7. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym 
w ust. 3, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, 
od wartości niezapłaconego wynagrodzenia. 

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

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

Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. Faktury powinny być wystawione 
na Nabywca usługi: Gmina Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, numer  
NIP: 646-00-13-450  
Odbiorca usługi: Tyski Zakład Usług Komunalnych, Tychy ul. Budowlanych 67, 43-100 
Tychy. 

§ 5 
1. Strony uzgadniają, iż Wykonawca, 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) w wysokości 1/10 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
wykonania usługi pojazdami niespełniającymi normy min. Euro 5 – jeżeli taką 
deklarację Wykonawca złożył w ofercie, 

b) w wysokości 1/10 miesięcznego wynagrodzenia brutto za niewyposażenie danego 
cmentarza w pojemniki lub kontenery na odpady w liczbie lub rodzaju wynikającego z 
załącznika nr 2 do SIWZ, 

c) w wysokości 1/20 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
nieterminowego lub niezgodnego z treścią załącznika nr 2 do SIWZ usunięcia 
odpadów z terenu cmentarzy.  
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d) w wysokości 1/10 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
niewykonania zamiatania terenu objętego umową na wezwanie Zamawiającego, 

e) w wysokości 1/20 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
zamiatania terenu objętego umową niezgodnie z terminem lub sposobem określonym 
w załączniku nr 2 do SIWZ, 

f) w wysokości 1/20 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
nieodśnieżenia lub braku odlodzenia terenu objętego umowa, 

g) w wysokości 1/10 miesięcznego wynagrodzenia brutto za nie wykonanie koszeń na 
wezwanie Zamawiającego wynikające z załącznika nr 2 do SIWZ lub w terminach 
przekraczających terminy określone w załączniku nr 2 do SIWZ, 

h) w wysokości 1/20 miesięcznego wynagrodzenia brutto za nienależyte zabezpieczenie 
grobów przed zabrudzeniem podczas koszenia lub nieusunięcie skoszonej trawy w 
terminie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ, 

i) w wysokości 1/20 miesięcznego wynagrodzenia brutto za nienależyte usuwanie liści z 
terenu cmentarza, 

j) w wysokości 1/20 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdorazowe stwierdzone 
nieusunięcie suchych gałęzi lub konarów pomimo wezwania, 

k) w wysokości 1/20 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
niewykonania przez Wykonawcę innych prac związanych z pielęgnacją zieleni 
określonych w załączniku nr 2 do SIWZ lub ciążących na nim w tym zakresie innych 
obowiązków, 

l) w wysokości 1/10 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
niepoinformowania o usterkach na majątku cmentarnym, 

m) w wysokości 1/20 miesięcznego wynagrodzenia brutto za brak dostępu do toalety w 
sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ, 

n) 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 – m, 

o) 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 – e. 

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 pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego 
Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub rażąco zaniedba zobowiązania 
umowne, 

d) w przypadku realizacji umowy pojazdami niespełniającymi normy Euro 5 – jeżeli taką 
deklarację Wykonawca złożył w ofercie, 

e) 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. e) 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.   



 TZUK.271.4.2016  
 

Strona 5 z 5 
 

5. W przypadku opisanym w ust. 3. pkt a) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części prac.  

6. Odstąpienie od  umowy o którym mowa w § 5 ust. 3 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. 

 
§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Ewentualne spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygane będą 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 
nieuregulowania należności przez okres dwóch miesięcy. 

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

 
 
Załączniki: 

Nr 1 - Oferta Wykonawcy. 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………………   ………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 


