
„Wykonanie prac ziemnych i porządkowych na działce gminnej przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach”  

TZUK.271.46.2018 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Strona 1 z 7 
 

Wzór umowy 

UMOWA Nr TZUK.272…..2018 

W dniu……………………..roku w Tychach, pomiędzy Gminą Miasta Tychy,  

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646 001 34 50 zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym, w imieniu którego  działa: 

 

Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach 

ul. Budowlanych 67                                                                            mgr Agnieszka Lyszczok                                                                                                            

43-100 Tychy 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac ziemnych i porządkowych na działce 

gminnej nr 895/122 przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach, obejmujący: 

a) Usunięcie masy ziemnej w formie pryzm zalegających powyżej poziomu terenu rz. 

263,0 m n.p.m. na działce o nr 895/122, tj. 2214 m3 (ok. 3.985 t). Usunięte masy 

ziemne mogą zostać przewiezione na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  

i mogą zostać poddane odzyskowi w procesie R5 w dowolnym miejscu, zgodnie 

jednak z  obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. Odpady można też 

przekazać podmiotowi posiadającemu zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

opisanych kodem 17 05 04. Odpady te można zaliczyć do odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, opisane kodem 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko (kod 

odpadu 17 05 04) lub karty przekazania odpadu podmiotowi posiadającemu 

zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów (kod odpadu 17 05 04) wraz  

z kserokopią tego zezwolenia, 

 

b) Wyrównanie terenu pod obsianie terenu trawą – 3.000 m2. Rozścielenie 5 cm warstwy 

ziemi urodzajnej/żyznej, wyrównanie grabiami. Wysiew mieszanką traw, następnie 

wałowanie wałkiem lekkim. Przykrycie nasion 2 cm warstwą torfu. W razie potrzeb po 

posianiu teren podlać.  

 

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. roboty ziemne, wywóz, 

wykonanie trawnika z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób 

wykonujących czynności kierownicze przy realizacji zamówienia. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5.    W przypadku wykonywania lub zamiaru wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, stosuje się postanowienia  ust. 7-17 
oraz § 2 ust. 9-10 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego ze 
swoich pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany  
w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia gdy: 

a) przedłożony projekt nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w szczególności w zakresie terminu realizacji umowy, 
zastosowanych technologii i materiałów, uprawnień osób biorących udział  
w wykonaniu zadania po stronie Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, lub 

b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie roboty budowlanej. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie  
o którym mowa w ust. 8, uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo 
zgłasza do niej pisemny sprzeciw w przypadkach o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie, o którym 
mowa w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  
w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
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14. Obowiązek, o którym mowa w ust. 13 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości wskazanej w § 2 ust. 2 oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi 
przedłożenia. 

15. Wyłączenie o którym mowa w ust. 14 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 zł.  

16. W przypadku o którym mowa w ust. 13 jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej.    

17. Postanowienia ust. 7-16 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany umowy  
o podwykonawstwo.  
 

§ 2 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

według ceny określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,  

2. Łączna cena umowy wyniesie kwotę określoną w ofercie Wykonawcy stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy:  ……………… zł netto, podatek VAT w kwocie ………….., co 

stanowi łączną kwotę ……………. brutto (słownie: ……………………. złotych ………./100 

groszy). 

3. Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje całkowity koszt konieczny do wykonania zadania. 

4. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zabezpiecza środki finansowe na 

realizację umowy, w wysokości określonej w ust. 2. Środki te będą pochodziły z budżetu 

miasta: Dział: 900 Rozdział : 90003 § 4300 Poz.: 340002. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę na roboty budowlane, lub przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się z obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, w terminie do ……………… dni od dnia doręczenia faktury 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 7.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku 
terminowego zgłoszenia uwag Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże jej niezasadność,  
b) kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy złożyć do depozytu sądowego w przypadku istnienia uzasadnionej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
domagającego się płatności,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca, lub dalszy podwykonawca wykaże jej 
zasadność. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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9. Jeżeli Zamawiający więcej niż dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, lub dokonał 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia wskazanego  
w § 2 ust. 2, wówczas może on od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

10. Niezależnie od postanowień § 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy  
w następujących przypadkach: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 
b) nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie: 

….. dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego (za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, tj. e-mail, fax) o przystąpieniu do prac związanych z przedmiotem 

zamówienia.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, fax  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. intensywne opady atmosferyczne), które 

uniemożliwiają dotrzymania terminu realizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności,  

o których mowa powyżej, strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy  

z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej 

okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanymi niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Wykonawca powinien niekorzystne warunki atmosferyczne 

udokumentować.  

5. Strony uzgadniają, iż Wykonawca od daty rozpoczęcia prac odpowiada na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego za wszelkie szkody powstałe w terenie w związku  

z prowadzeniem prac. 

6. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są warunki techniczne prowadzenia zamówionych 

prac i dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówionych prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do powołania komisji odbioru w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, błędy lub braki, Zamawiający 

odmawia odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie. Warunkiem odbioru przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy jest przedłożenie potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem kart przekazania odpadu (kod odpadu 17 05 04). 

10. Przekazanie placu budowy odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy po uprzednim  

zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do podjęcia prac. 
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11. Strony uzgadniają, iż od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu 

budowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru robót ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w tym terenie w związku z prowadzeniem 

prac. 

 

§ 4 

1. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się Panią Agnieszką Soboń, zatrudnioną w Tyskim Zakładzie Usług 

Komunalnych w Tychach. 

2. Funkcję kierownika prac pełnić będzie ……………….. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 

podstawie potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 

potwierdzającego prawidłowość wykonanych robót. 

2. Faktura za wykonane roboty wystawiona będzie przez Wykonawcę w oparciu o protokół 

odbioru końcowego. Prawidłowo wystawiona faktura płatna będzie przelewem na konto 

Wykonawcy podane w fakturze w terminie ….. dni od daty otrzymania. 

3. W razie nieterminowej zapłaty należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za każdy dzień opóźnienia, od wartości niezapłaconej faktury. 

4. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. Faktura powinna być 

wystawiona na Gminę Miasto Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 

646 001 34 50.  

5. Odbiorcą faktury jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 

67,  43-100 Tychy.  

6. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być przedmiotem 
cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.  

7. W przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy Podwykonawców lub dalszych  
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu 
faktu wywiązania się przez niego z obowiązku zapłaty Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, najpóźniej do 7 dni 
przed upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego faktury na rzecz Wykonawcy. 
Udokumentowanie zapłaty nastąpi przez przedstawienie Zamawiającemu pisemnych 
oświadczeń Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym przedmiocie. 

 

§ 6 

 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w każdym czasie w każdym z niżej wymienionych przypadków: 

1) w razie wystąpienia 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 od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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4) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu:  

 nie przystąpił w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, do robót objętych umową,  

 wstrzymał roboty bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 14 dni, 

5) jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego 

Wykonawca w dalszym ciągu nie wykonuje umowy w sposób należyty lub bez pisemnego 

zastrzeżenia jeśli w rażący sposób zaniedba obowiązki umowne. 

2. W przypadkach opisanych w pkt 2, 3, 4, 5 Zamawiający może, bez zwalniania 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z umowy, powierzyć wykonanie umowy 

innemu Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania  przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie 

odpowiada Wykonawca. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.   

 

§ 7 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2, 

2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac – 1 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 2 ust. 2, licząc od daty określonej w § 3 ust. 1, 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad – 1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 2 ust. 2, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, braków 

lub błędów na podstawie § 3 ust. 9 oraz  § 8 ust. 2 umowy. 

4) za brak przekazanych kart przekazania odpadu na składowisko lub kart przekazania 

odpadu podmiotowi posiadającemu zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów (kod 

odpadu 17 05 04) wraz z kserokopią tego zezwolenia- 2 % wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 2 ust. 2, 

5) za każdy przypadek nienależytego wykonania pozostałych zobowiązań umownych  – 1 % 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2, 

2. Należna kara umowna może pomniejszać wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdyby wysokość szkody przekraczała wartość kar umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Kary umowne naliczane są od kwot brutto. 
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                                                                       § 8 

 

W odniesieniu do przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1: 

1. Okres rękojmi za wady fizyczne obowiązujący Wykonawcę wynosi 24 miesiące licząc od 

daty podpisania protokołu odbioru prac. 

2. O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 

dni od daty powzięcia o niej wiadomości z podaniem terminu wspólnego dokonania 

oględzin celem protokolarnego stwierdzenia wady i wyznaczenia przez Zamawiającego 

terminu na jej usunięcie. 

3. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na oględziny, o których mowa w ust. 2 

Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonać uprawnienia do 

wykonania zastępczego. 

 

                                                                       § 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzane za zgodą stron, w formie 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonywaniem umowy rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: załącznik nr 1 – Formularz 

oferty, załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia. 
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