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                                                           WZÓR UMOWY  Załącznik nr 5 do SWZ 

 
zawarta w dniu …………………….. w Gliwicach  
zwana dalej „Umową”  
pomiędzy:  
Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640 
w imieniu i na rzecz którego działa: 
…………………………………………………………. 
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach, zwanym w dalszej 
części umowy „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………. z siedzibą w………………………….., 
przy ul…………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ……………………………… pod nr: ……………………, NIP: …………………., REGON: 
……………………….., 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, 
Reprezentowaną/reprezentowanym przez: 
1) ………………………...  
 
łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:  

    
§ 1 

Przedmiot umowy 

 

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

„Bieżącym utrzymaniu zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok.” 

Zadanie nr … : ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w : 
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
2) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiących integralna część umowy. 

3. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z postanowieniami SWZ, obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej ogrodniczej oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

§ 2 

Terminy realizacji 

 

1. Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy jednak nie dłużej niż 12  miesięcy albo do 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy 
określonych w § 5 ust 3, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

2. Strony dopuszczają możliwość czasowego zawieszenia wykonywania części zleconych prac ze 
względu na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: klęski żywiołowe, 
nawalne deszcze) bądź inne przypadki siły wyższej (np. epidemia). Każdorazowe zawieszenie 
wykonywania części zleconych Wykonawcy prac nastąpi na polecenie Zamawiającego pisemnie 
lub drogą mailową. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający: 

1) będzie zgłaszał Wykonawcy w formie zlecenia konieczność wykonania prac na 

poszczególnych  obiektach – pisemnie lub drogą mailową, z podaniem ulic i powierzchni wraz 

z określonym terminem wykonania danego zakresu robót,  
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2) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

miejscu prac w trakcie realizacji zadania, 

3) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia 

odbioru zrealizowanych robót w okresie rozliczeniowym. 

 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca: 

1) Oświadcza, że podejmując się wykonania przedmiotu umowy, posiada odpowiednie 
kwalifikacje i umiejętności do jej wykonywania, a także odpowiedni potencjał techniczny, 
a przedmiot umowy wykona z najwyższą starannością zgodnie z zasadami sztuki 
i obowiązującymi przepisami. 

2) Wykona przedmiot umowy przy użyciu sprzętu mechanicznego i transportowego, zgodnie 
z warunkami zamówienia określonymi w SWZ, sztuką ogrodniczą, przepisami b.h.p., p. poż., 
ruchu drogowego oraz ustawą o ochronie przyrody. 

3) Zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej staranności i ostrożności 
tak, aby nie zniszczyć i nie uszkodzić istniejących nasadzeń (drzew, krzewów itp. ), trawników, 
alejek, elementów małej architektury. W przypadku stwierdzenia zniszczeń Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu i ich naprawy. 

4) Zapewni stały dozór techniczny nad prawidłową realizacją prac w terenie. 
5) Sporządzi projekt organizacji ruchu w przypadku, kiedy zajdzie taka konieczność. 
6) Każdego dnia uporządkować miejsce pracy, w tym zamiatanie chodników, alejek i strefy przy 

krawężników od strony jezdni w obrębie wykonywania prac. 
7) Po wykonaniu prac na danym obiekcie, w terminie niezwłocznym (max. do dwóch dni od 

wykonania prac w danym rejonie) uporządkuje teren.  
8) Staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r.  
9) Będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, wynikające z potrzeby 

właściwego wykonania przedmiotu umowy; 
10) Może zawrzeć umowę na wykonanie części zamówienia z podwykonawcą, jeżeli wykazał 

w ofercie przetargowej części zamówienia, które powierzy podwykonawcy; 
11) Ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców; 
12) Zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu rozliczenie za wykonane prace wraz 

z protokołem odbioru wykonanych usług, celem zatwierdzenia i podpisania przez 
Zamawiającego. 

2. Wymagania dotyczące zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: 
1) Wykonawca lub jego podwykonawcy w celu realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w pełnym wymiarze etatu osoby 
wykonujące następujące czynności: koszenie, grabienie, przycinania żywopłotów, pielęgnację 
rabat oraz krzewów. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 
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. 

3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
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wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy..  

4) Wymagany okres zatrudnienia osób na umowę o pracę rozpocznie się nie później niż od dnia 
rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i musi trwać do końca realizacji przedmiotu 
umowy. 

5) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osoby wskazane w pkt. 1) lub przez 
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia 
w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej 
osoby spełniającej wymagania określone w pkt. 1). 

6) Nieprzedłożenie do wglądu przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
na podstawie umowy o pracę. 

7) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub 
nieprzedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 2) Zamawiającemu na 
jego żądanie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt.1 lit. 
d) i e). 

8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę; Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności  
 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie wystawionych 

zleceń i odebranych robót. 
2. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.1. stanowić będzie wynikową ilości wykonanych 

robót i cen jednostkowych podanych w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik do przyjętej 
Oferty Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy na podstawie 
sporządzonej przez Wykonawcę Oferty w wysokości: 
brutto: ………….(słownie: ………..zł) 
w tym: kwota netto wynosi:……….zł 
obowiązujący VAT wynosi:………..zł, tj.8% 

4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 3. 
ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej 
w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

5. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: rozliczenie za dane zlecenie. 
Podstawą wystawienia faktury jest – podpisany przez Strony protokół odbioru robót. 

6. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 
wskazany w fakturze w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu 
w następujący sposób: 
1) wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego  

lub  

2) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, lub 

3)  wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty 
elektronicznej:............... na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:……… 

4)  jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym ustawowo 
za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w 
Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym po 
dniu wpływu. Godziny pracy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach są dostępne na stronie 
internetowej Zarządu: https://zdm.bip.gliwice.eu/.” 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej 

płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 
9. W przypadku realizacji przez Zamawiającego, płatności, o której mowa w ust. 6 Zamawiający 

przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy 
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Wykonawcy w banku ………………………………………………....……………………………... 
nr………………………………………………………, zaś wartość podatku VAT zobowiązania 
wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, 
że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym. 

10. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 
o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 
1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku 

opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, 
2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 

11. Faktury należy wystawić na: 
GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU 
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice, 
NIP: 6311006640. 

12. Dodatkowo na fakturze w polu „odbiorca” lub „adresat” lub dowolnym innym miejscu na fakturze 
należy umieścić nazwę i adres jednostki organizacyjnej – Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 
44-121 Gliwice. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym dokumentach księgowych, 
np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, 
że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 
 

 
§ 6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 
 

1. Strony postanawiają, że w odniesieniu do poszczególnych zleceń będą stosowane odbiory 
częściowe – stanowiące podstawę do wystawiania faktur za wykonanie robót: 
1) każdorazowo za zrealizowane zlecenie, 
2) Wykonawca (kierownik prac) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie, 

e-mailem, o czym będzie powiadamiał również telefonicznie Zamawiającego.  
3) Do zgłoszenia prac z danego zlecenia Wykonawca załącza zestawienie obmiarów 

wykonanych robót. 
4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru (w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości odbioru), rozpocznie i dokona odbioru prac przy udziale Wykonawcy, 
5) Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia 

wad, jednocześnie naliczając kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 p. 1 lit. a. 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 
3) jeżeli przedmiot umowy został wykonany niezgodnie ze złożonym zleceniem to Zamawiający 

ma prawo wymagać ponownego wykonania prac, jednocześnie naliczając kary umowne 
zgodnie z § 9 ust. 1 p. 1 lit. b. 

3. Strony postanawiają, że z czynności każdego z odbiorów częściowych będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbiorów wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. 

 
§ 7 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym 
przedmiotem umowy na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków u osób trzecich, powstałe w związku  
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z wykonywaniem postanowień umowy. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 
skutek niewykonywania bądź nienależytego wykonania prac objętych przedmiotem umowy lub na 
skutek zaniechania prac, pomimo jednoznacznego wezwania do ich podjęcia. 

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac, a w szczególności 
za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót.  

4. W terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prac objętych 
przedmiotem niniejszej umowy oraz że ubezpieczający zobowiązany jest do naprawiania szkody 
osobowej albo rzeczowej. Minimalna suma gwarancyjna wynosi: 100 000,00 zł na cały okres 
obowiązywania umowy. 

5. Na miesiąc przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu dowód przedłużenia umowy ubezpieczenia lub zawarcia nowej na co 
najmniej takich samych warunkach w szczególności w zakresie wysokości ubezpieczenia. 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują 
kary umowne określone w § 9 pkt. 1.2) 

2) W razie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny 
z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa 

3) W razie przekroczenia limitu kar umownych określonych w § 9 ust.3. 
4) W przypadku trzykrotnego i kolejnych przypadków naliczania kar umownych w okresie 

trwania umowy za nie wykonanie usług, względnie wykonanie ich w sposób nienależyty. 
5) W razie trzeciego pisemnego upomnienia w związku z nieprawidłowym wykonywaniem 

usługi. 
6) Zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy. 
7) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
8) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego. 
9) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót. 

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

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót będących w toku wg stanu na dzień odstąpienia 
od umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  
na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany 
jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

3. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Strony dokonają rozliczenia umowy 
w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. 
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§ 9 

Kary i odszkodowania 
 

1. Strony przyjmują następujące zasady zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w zleceniu. 
b) w razie zwłoki w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  

- w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego dnia po 
upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy; 

d) za wykazanie w protokole odbioru prac nieodebranych w lokalizacjach objętych niniejszą 
umową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdą lokalizację. 

e) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę, o których 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

f) w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie w wyznaczonym 
terminie dowodów, o których mowa w § 4 ust.2. pkt 3), w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień niewypełnienia zobowiązania w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób, 

g) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy 
o podwykonawstwo, której bark zapłaty dotyczy, 

h) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy 
o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc 

od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.3 umowy. 
2.  Strony uzgodniły, że w przypadku naliczania kar umownych wszystkie zastosowane kary sumują 

się. 
3.  Łączna wartość kar umownych naliczana przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% 

wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 3. 
4.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony są uprawnione do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, 
w przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionych szkód. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 
wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

1) W zakresie zmian wynagrodzenia - w przypadku i na zasadach opisanych w § 5 niniejszej 

umowy. 

2) W zakresie zmiany osób wymienionych w §11 niniejszej umowy - z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien 
niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają 
dla swej ważności zatwierdzenia przez Strony, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, 
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

Nadzór nad realizacją umowy 
 

1. Do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się 
............................................... oraz ……………………………………… 



Zadanie pn. „Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok..”  

 

 
2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się …………………………. ………………………, jako 

koordynatorów w zakresie obowiązków umownych.  
 

§ 12 
Postanowienia szczegółowe 

 
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie mediacja  

a w przypadku jej niepowodzenia, Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egz. dla każdej ze 
Stron. 

4. *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych 
osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest realizacja 
niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

 
 
 

Wykonawca       Zamawiający 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią: 
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym 
 

*dotyczy osób fizycznych 


