
„Zagospodarowanie terenu zielenią przy ul. Legionów Polskich w Tychach” 

TZUK.271.141.2018 

WZÓR UMOWY 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

UMOWA Nr TZUK.272……..2018 

 

zawarta w dniu ............................................... 2018 roku w Tychach, pomiędzy: 

Gmina Miasta Tychy z siedzibą przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, numer NIP: 646-00-13-450 

reprezentowana przez: 

mgr Agnieszkę Lyszczok – Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, z siedzibą  

w Tychach przy ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy,  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: 

 

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

 

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje na siebie realizację zadania pn.: 

„Zagospodarowanie terenu zielenią przy ul. Legionów Polskich w Tychach”. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywał usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym 

przepisami BHP. Za skutki ewentualnych wypadków, spowodowanych zaniedbaniami lub 

nieprawidłowościami związanymi z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność cywilno-prawną. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

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

umowy do dnia 21 grudnia 2018r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania i przyjęcia protokołu odbioru 

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do powołania komisji odbioru w ciągu 2 dni roboczych od daty 

powiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru robót. 

4. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy Zamawiający wyznacza Pana Adama 

Domagała, zatrudnionego w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach (tel. 32 438 22 07). 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady w przedmiocie umowy Zamawiający 

odmawia odbioru do czasu usunięcia wad i wyznacza termin do ich usunięcia. 

6. Strony uzgadniają, iż Wykonawca od daty wejścia w teren do czasu odbioru robót odpowiada na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody powstałe w terenie w związku  

z prowadzeniem prac. 
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§ 3 

CENA UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone  

w ofercie (Załącznik nr 1 do umowy) Wykonawcy w wysokości ………………… zł brutto (słownie: 

……………………. złotych ………./100 groszy), w tym podatek VAT w kwocie ………………  

2. Wynagrodzenie zostanie Wykonawcy uiszczone w terminie ……….. dni od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca pod rygorem naliczenia kar umownych zobowiązany jest do złożenia faktury za 

wykonane prace najpóźniej do dnia 27 grudnia 2018 r.   

4. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy podane w fakturze. Podstawą do wystawienia 

faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru.  

5. 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. 

6. Odbiorcą faktury jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43,  

43-100 Tychy. 

7. Zamawiający oświadcza, iż posiada środki na sfinansowanie zamówienia. Zadanie finansowane 

będzie ze środków budżetowych, z zadania:  

Dział: 600, Rozdział: 60015 § 4300. 

8. Wskazane w ust. 1 powyżej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje 

wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy. 

9. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminach określonych w ust. 2, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości 

niezapłaconej faktury. 

 

§ 4 

KARY UMOWNE 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, 

2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  

w wykonaniu przedmiotu umowy licząc od terminów określonych w § 2 ust. 1, 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad – 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 5 lub § 5 

na usunięcie wad, 

4) za niewykonane lub nienależyte wykonanie (w tym nieterminowe) pozostałych zobowiązań 

umownych – 1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

stwierdzony w danym dniu przypadek (w tym przypadek nieterminowości), 

5) za niezłożenie faktury przez Wykonawcę w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 – za każdy dzień 

zwłoki w wysokości 50,00 zł. 

2. Należna kara umowna może pomniejszać wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdyby wysokość szkody przekroczyła wartość kar umownych, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

 

    § 5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zakupionego i posadzonego materiału 

roślinnego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na posadzony materiał roślinny przez 

okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prac. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca dokona wymiany roślin będących przedmiotem umowy  

w przypadkach jego choroby (wystąpienie symptomów chorobowych) lub obumarcia w całości lub 

części z przyczyn innych niż dewastacja, wandalizm i przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego. 
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4. Okres rękojmi za wady fizyczne obowiązujące Wykonawcę wynosi ….. miesięcy licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru prac  

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac 

[lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie] Wykonawca będzie realizował 

przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców, w poniżej określonym zakresie 

prac: 

a)  [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……..] 

b) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……..] 

2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja  

z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego 

poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenie zmian ust. 1, w formie aneksu do umowy. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 

wykonawca na żądanie Zamawiającego składa oświadczenie dotyczące podwykonawcy lub 

podwykonawców, o których mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

§ 7 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 

jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych  

w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami 

wprowadzenia takich zmian, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą  

w szczególności siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą 

uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, 

zamieszki, strajki, pożar, na które strony nie mają wpływu. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia 

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

uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dotrzymanie 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 spowodowanej niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. Wszelkie okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy 

powinny być udokumentowane. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. 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. 

4. Umowę sporządzono w 2 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. 

 

           Zamawiający:                                                                                Wykonawca: 

 

 


