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WZÓR UMOWY 

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: 

Anna Gilner - 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 numerem 
…………………, NIP: …………………, REGON: …………………, 
zwaną/zwanym* dalej „Wykonawcą”, 
Reprezentowaną/reprezentowanym* przez: 
……………………………………… 
łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

 
W wyniku przeprowadzonego 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 z późn.zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako 
oferty najkorzystniejszej: 

 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na realizacji zadania 
pod nazwą:  

„Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w pasach drogowych na 
terenie miasta Gliwice w sezonie 2022/2023” 

Zadanie nr … : …………………………………………………………..… 
2. Przedmiotem umowy jest: 

1) Sadzenie drzew w pasach drogowych. 
2) Przesadzanie drzew wcześniej nasadzonych w pasach drogowych. 
3) Pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, został szczegółowo określony w: 
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
2) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami, 
stanowiących integralną część umowy. 

4. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, ogrodniczej oraz na 
ustalonych niniejszą umową warunkach. 

§ 2 
Terminy wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej umowy 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają do dnia 30.04.2023 r., lub do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 
ust. 3 w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
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3. Strony dopuszczają możliwość czasowego zawieszenia wykonywania części zleconych prac ze 
względu na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: klęski żywiołowe, 
nawalne deszcze). Każdorazowe zawieszenie wykonywania części zleconych Wykonawcy prac 
nastąpi na polecenie Zamawiającego pisemnie lub drogą mailową. 

§ 3 
Obowiązki Stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy; 
2) będzie zgłaszał Wykonawcy w formie zlecenia konieczność wykonania prac na 

poszczególnych obiektach – pisemnie lub drogą mailową, podając lokalizację oraz załączając 
szkic planowanych nasadzeń lub poprzez wskazanie starszych nasadzeń do pielęgnacji wraz 
z określonym terminem wykonania danego zakresu robót; 

3) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na 
warunkach i w terminach określonych w § 5 i 6 niniejszej umowy; 

4) przyjęcia protokolarnie od Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
odbioru zrealizowanych robót w okresie rozliczeniowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem 
profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, a w szczególności zobowiązuje się 
do: 
1) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu sprzętu mechanicznego i transportowego, zgodnie 

z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, sztuką ogrodniczą, przepisami b.h.p., p.poż., ruchu drogowego oraz 
ustawą o ochronie przyrody; 

2) 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 dokonania zniszczeń lub uszkodzeń Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i ich naprawy; 

3) zapewnienia stałego dozoru technicznego nad prawidłową realizacją prac w terenie; 
4) sporządzenia projektu organizacji ruchu w przypadku, kiedy zajdzie taka konieczność; 
5) uporządkowania miejsca pracy niezwłocznie po zakończeniu robót w terminie maksymalnie 

dwóch dni, w tym zamiatania chodników, alejek i strefy przy krawężnikach od strony jezdni 
w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca staje się posiadaczem tych odpadów 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. 
zm.); 

6) wykonywania innych czynności wyżej nie wyszczególnionych, wynikających z potrzeby 
właściwego i należytego wykonania przedmiotu umowy; 

7) dostarczenia Zamawiającemu rozliczenia za wykonane prace wraz z protokołem odbioru 
wykonanych robót, celem zatwierdzenia i podpisania przez Zamawiającego. 

3. 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: sadzenie drzew, pielęgnację nowych i starszych 
nasadzeń, przesadzanie starszych nasadzeń. 

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. 
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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 czynności wskazane w pkt 1 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 
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 na to 
miejsce innej osoby spełniającej wymagania określone w pkt 1 w ciągu maksymalnie 7 dni, 
licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. 

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 § 10 ust. 1 pkt 1 
lit. f, g. 

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. 

§ 4  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi* / siłami własnymi oraz 
przy pomocy podwykonawców*.  

2. Zakres prac, które Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców: 
1) Nazwa firmy: ………………………………………………………………………….……………..…, 

zakres prac: ………………………………………………………………………………………....…. 
2) Nazwa firmy: ………………………………………………………………………….……………..…, 

zakres prac: ………………………………………………………………………………………....…. 

3. W przypadku gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy zleci wykonanie prac innemu 
podwykonawcy niż wskazany w ust. 2, zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 
7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą, pisemnie powiadomić Zamawiającego o zawartej 
umowie podwykonawczej dotyczycącej realizacji części przedmiotu umowy. Informacja taka winna 
zawierać: 
1) nazwy podwykonawców wraz z danymi adresowymi, 
2) zakres umowy podwykonawczej, 
3) wysokość wynagrodzenia podwykonawców, 
4) warunki płatności wynagrodzenia podwykonawcom,  
5) potwierdzenie wprowadzenia do umowy podwykonawczej postanowień dotyczących zasad 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom w przypadku 
zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, analogicznych jak w niniejszej umowie. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. W przypadku zlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
do sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 
wykonane przez siebie i podwykonawców. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania swoich 
podwykonawców i ich pracowników, z których pomocy korzysta przy realizacji swych obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy, jak za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania 
własne.  

7. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy zapisy 
ust. 3-6 stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu uwierzytelnionych kopii 
wniosków Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców o zmianę wynagrodzenia z powodu 
zmiany kosztów wykonania zamówienia w rozumieniu art. 439 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w terminie do 7 dni od daty ich wpływu do Wykonawcy. 

§ 5 
Wynagrodzenie 

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 ………………… zł (słownie: …………………) 
brutto w tym: 

− kwota netto wynosi: ………………… zł, 
− obowiązujący podatek VAT, t.j. 8%, wynosi: ………………… zł. 

4. Strony ustalają, że formą rozliczeń i płatności za roboty jest rozliczenie za wykonane całe 
zlecenie. w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się rozliczenie za 
część prac wykonanych w ramach danego zlecenia. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany 
przez Strony protokół odbioru robót. 

5. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, 
z zastrzeżeniem ust. 13. 

6. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany 
wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

7. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 6, 
za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 
pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń 
pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku 
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot 
zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

8. Lista, o której mowa w ust. 7 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej 
w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji 



Zadanie pn. „Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w pasach  
drogowych na terenie miasta Gliwice w sezonie 2022/2023”  

 
 

Strona 5 z 12 

zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia 
oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 7, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

10. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 6 będzie 
uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej 
żądania takiej zmiany, druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

11. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji 
zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 6 nie 
wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne 
dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

12. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 6 zostanie dokonana od 
dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej 
stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 
z późn. zm.), nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

13. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 5, a także zmiana 
wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia 
wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca, do dnia 
podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości 
brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego 
z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu 
aneksu zwiększającego wynagrodzenie. w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 
Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT 
stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

14. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie 
miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po 
przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

15. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego 
we wniosku, o którym mowa w ust. 7, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed 
zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 
zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 
wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

16. Zasady, o których mowa w ust. 5-15 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian 
organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy 
w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie 
wynagrodzenia brutto. 

17. 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: 

a) wpływu faktury VAT w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego, lub 
b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), lub 

c) wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty elektronicznej 
……………………………………… na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
zdm@zdm.gliwice.eu. 
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d) 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: zdm.bip.gliwice.eu. 

18. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 17, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu 
dokumentów rozliczeniowych, tj.: 
1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 
2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru robót wraz z wymaganymi załącznikami. 

19. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

20. 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. 

21. Faktury należy wystawić na: 
1) Gliwice – Miasto na prawach powiatu 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
NIP: 6311006640 

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

22. 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. 

23. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

24. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 17, jest rachunkiem 
firmowym/osobistym*. 

25. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 

26. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 25, Zamawiający 
przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w banku ……………………………………… nr rachunku: 
……………………………………… w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny 
rachunek Wykonawcy. 

27. W przypadku wystawienia przez Zleceniodawcę noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, 
dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej 
Zleceniobiorcy ………………………………………. Dokumenty przekazane na wskazany w umowie 
adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do 
poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. 
W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie 
o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek 
prawidłowego doręczenia. 

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

29. Zamawiający zastrzega, że maksymalna wartość umowy, wraz z postanowieniami o których mowa 
w § 6, nie może przekroczyć 115% początkowej wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 
ust. 3 umowy. 
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§ 6 
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 3 umowy (zwanego dalej wynagrodzeniem) w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej. 

2. Wynagrodzenie dla § 5 ust. 3 będzie zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku wzrostu lub spadku cen 
powyżej 5%. 

3. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają okres 12-
miesięczny. Datą rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest data zawarcia 
umowy pomiędzy Stronami.  

4. Każda ze Stron ma prawo do złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego wniosku 
o zmianę wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednich 
dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać 
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W tym 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy. 

5. W przypadku nie złożenia przez Strony wniosku, o którym mowa w pkt. 4, okres rozliczeniowy 
i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego wniosek nie zostanie złożony, nie jest 
uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach rozliczeniowych. 

6. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy wynagrodzenia zapłaconego 
wykonawcy do dnia złożenia wniosku oraz wynagrodzenia co do którego Wykonawca dostarczył 
do dnia złożenia wniosku fakturę. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić z początkiem pełnych 
miesięcy. 

7. Jako wskaźnik dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego, publikowany przez Główny 
Urząd Statystyczny na stronie internetowej https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/. Waloryzacja na podstawie wskazanego wskaźnika zostanie obliczona po 
publikacji ww. danych. Przyjmuje się wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w stosunku do 
miesiąca, w którym zawarto umowę posiłkując się wskaźnikiem dla kategorii „Inne towary i usługi”. 

8. Strony ustalają, że do zmiany wynagrodzenia stosuje się wyłącznie podany w ust. 7 wskaźnik.  

9. Waloryzacja będzie dokonywana w następujący sposób: 
1) pierwsza waloryzacja następuje po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę, 
2) kolejne waloryzacje następują w kolejnym 12 miesięcznym okresie, 
3) w przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 7, przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdzie wskaźnik cen towarów i usług podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w  sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem dla roku poprzedniego, po jego opublikowaniu. 

10. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie 
miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż 
po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ. 

12. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie zastosowanie do umów 
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
W sytuacji, w której Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zostanie podpisana 
w okresie, kiedy wynagrodzenie Wykonawcy jest już waloryzowane zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu, to wynagrodzenie takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
będzie waloryzowane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zawarto umowę 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 
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§ 7 
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, każdorazowo za 
zrealizowane całe zlecenie lub w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, za 
część zlecenia. 

2. Wykonawca (koordynator Wykonawcy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru 
pisemnie,  o czym będzie powiadamiał również telefonicznie Zamawiającego, lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Do zgłoszenia prac z danego zlecenia Wykonawca załącza zestawienie obmiarów wykonanych 
robót. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru (w ciągu 7 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 w przypadku ich stwierdzenia. 

6. 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 § 10 ust. 1 pkt 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 § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

7. 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. 

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

§ 8 
Gwarancja 

1. Na przedmiot Umowy wykonywany w ramach realizacji zadania, o którym mowa w § 1  ust. 1, 
Wykonawca, zgodnie z Ofertą Cenową, udziela gwarancji na udatność (przyjęcie się materiału 
sadzeniowego) bez względu na warunki atmosferyczne oraz zobowiązuje się do pielęgnacji 
nasadzeń przez okres …… miesięcy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w terminie do 7 
dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym 
terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Jeżeli w ramach gwarancji wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie 
na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 
o czas, w którym wada była usuwana. 

4. Za wady niedopuszczalne uznaje się niezgodność z ogólnymi wymaganiami dla materiału 
szkółkarskiego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

5. Po wygaśnięciu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć te wady, które zostały zgłoszone 
przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 
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§ 9 
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 z wykonywaniem postanowień 
umowy. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek 
niewykonywania, lub 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 umowy, zgodnej 
z ust. 4. 

§ 10 
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 zlecenia w wysokości 5% brutto danego zlecenia za każdy dzień 
zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w zleceniu; 

b) za każde nienależycie wykonane zlecenie, stwierdzone przez Zamawiającego w wysokości 
2% brutto kwoty danego zlecenia; 

c) w razie zwłoki w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 
200 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za wykazanie w protokole odbioru robót prac niewykonanych, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą lokalizację, w której nie wykonano prac (przez 
lokalizację przyjmuje się konkretną ulicę); 

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

f) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę, o których 
mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

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

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

i) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 0,5 % 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 brutto za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 
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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. 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. stronom przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w sytuacjach wymienionych poniżej w ust. 2-6. 

2. 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 § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

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 § 10 ust. 3. 
4) W przypadku trzykrotnego i kolejnych przypadków naliczania kar umownych w okresie trwania 

umowy za niewykonanie prac, nieterminowe wykonanie prac, względnie wykonanie ich 
w sposób nienależyty. 

5) W razie trzeciego pisemnego upomnienia w związku z nieprawidłowym wykonywaniem usługi. 
6) W sytuacji, gdy zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy. 
7) W sytuacji, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
8) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 
9) W przypadku, gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 1 miesiąc. 

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

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

5. 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. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od 
daty pisemnego odstąpienia. 

§ 12 
Nadzór nad realizacją umowy 

1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się jako koordynatorów w zakresie obowiązków umownych: 
1) ………………………………………: 

− tel. ………………………………………, 
− e-mail: ………………………………………. 

2) ………………………………………: 
− tel. ………………………………………,  
− e-mail: ………………………………………. 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się jako koordynatorów w zakresie obowiązków umownych: 
1) ………………………………………: 

− tel. ………………………………………, 
− e-mail: ………………………………………. 

2) ………………………………………: 
− tel. ………………………………………,  
− e-mail: ………………………………………. 

3. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod te 
adresy za skutecznie doręczoną: 
1) Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice, e-mail: 

zdm@zdm.gliwice.eu. 
2) Wykonawca: ………………………………………, fax ………………………………………, e-mail 

………………………………………. 

4. Korespondencja w zakresie realizacji zleceń kierowana jest drogą elektroniczną na adresy e-mail 
koordynatorów wskazanych w ust. 1 i 2. 

§ 13 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 
1) W zakresie zmian wynagrodzenia - w przypadku i na zasadach opisanych w § 5 i 6 niniejszej 

umowy. 
2) W zakresie zmiany osób wymienionych w §12 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. 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

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. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników, współpracowników, 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i inne podmioty, które uczestniczą w realizacji 
przedmiotu umowy o tym, że administratorem danych osobowych przekazywanych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę i ww. osoby/podmioty jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 

4. Wykonawca oświadcza, iż że zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
w tym z Rozporządzeniem UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych, a także z obowiązującymi w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach dokumentami, 
t.j. Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym, służącym 
do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania 
danych osobowych określonych w tych dokumentach. 

5. 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.** 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w § 12 zapoznały się i dysponują informacjami 
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy.  

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla 
każdej ze Stron. 

8. Integralną część umowy stanowią: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia. 
2) Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym. 

 
Wykonawca       Zamawiający 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* wybrać właściwe 
** dotyczy osób fizycznych 
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