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U M O W A ……. 

 
zawarta w dniu ……………………….. r. w Knurowie pomiędzy: 
 
Gminą Knurów - Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie 
przy ul. Floriana 4, reprezentowanym przez : 
 

Ewę Piskorz – p.o. Dyrektora, 
  
zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Prezydenta Miasta Knurowa,  
 
zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym", 
 
a, 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą". 
 

§ 1. Przedmiot umowy. 
 
1. Na podstawie art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 
do: 
 
WYKONYWANIA USŁUG PIELĘGNACJI ZIELENI NISKIEJ NA TERENACH 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ 
MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE 
 
2.Zakres rzeczowy umowy: 
 

2.1. Pielęgnacja trawników : 
 
2.1.1. koszenie trawników 
2.1.2. wygrabienie i wywóz skoszonej trawy 

2.2. Pielęgnacja żywopłotów i krzewów niskich: 
 
2.2.1. przycięcie żywopłotów i krzewów 
2.2.2. wygrabienie i wywóz obciętych gałęzi 

 
3.Przystąpienie do realizacji umowy następować będzie na podstawie indywidualnych, 
pisemnych zleceń Zamawiającego. 
 
4.Przed wystawieniem zlecenia Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona obmiaru ilości 
usług będących przedmiotem zlecenia i ustali termin jego realizacji. 
 
5.Podstawą rozpoczęcia usług jest zlecenie wraz z obmiarem, o którym mowa w pkt. 4 oraz 
protokół przekazania terenu objętego zleceniem. 
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6.Termin realizacji zamówienia: 
 
6.1.rozpoczęcie realizacji zamówienia  – z dniem zawarcia umowy 
6.2.zakończenie realizacji zamówienia  – 31 grudnia 2021 r. 

 
7.Zamawiający upoważnia osoby odpowiedzialne do reprezentowania Zamawiającego w 
trakcie realizacji zamówienia, do kontaktów z Wykonawcą oraz przeprowadzenia czynności 
odbiorowych i podpisania protokołu odbioru: 

 
7.1. Kamila Nowak 
7.2. Żaneta Wróbel 
7.3. Małgorzata Juśków 
7.4. Grzegorz Łągiewka 

 
8.Wykonawca upoważnia osobę odpowiedzialną do reprezentowania Wykonawcy w trakcie 
realizacji zamówienia, do kontaktów z Zamawiającym oraz przeprowadzenia czynności 
odbiorowych i podpisania protokołu odbioru: 

 
8.1. …………………………………………………….. 

 
9.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe  wykonanie 
zakresu usług objętego niniejszą umową. 
 
10.Zakazuje się przelewu wierzytelności z niniejszej umowy. 
 

§ 2. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 
1.Za wykonanie zakresu usług objętych niniejsza umową strony ustaliły wynagrodzenie na 
kwoty: 
 

1.1. Pielęgnacja trawników : 
………….. zł za 1 m2 + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 
1.2. Pielęgnacja żywopłotów i krzewów niskich: 
………….. zł za 1 m2 + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 

2.Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 80 000,00 zł bez VAT (słownie: 
osiemdziesiąt tysięcy złotych 00 groszy). 
 

§ 3.Warunki i formy zapłaty 
 
1.Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur za wykonany zakres 
usług objętych poszczególnym zleceniem, wystawionych przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od 
daty przekazania Zamawiającemu odebranych usług. 
 
2.Określenie częściowego zakresu usług podlegającego odbiorowi, każdorazowo musi być 
uwzględnione i zaakceptowane przez odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego. 
 
3.Należność za zakres wykonanych usług płatna będzie po stwierdzeniu przez 
odpowiedzialnych pracowników zamawiającego prawidłowości ich wykonania, poprzez 
spisanie protokołu odbioru częściowego i zatwierdzeniu kalkulacji. 
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4. Podstawą wystawienia faktury jest 

4.1. zatwierdzona kalkulacja  
5.2. protokół odbioru wykonanych usług 

 
5.Do wartości wynikającej z zatwierdzonej kalkulacji doliczony będzie podatek VAT, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
6.Faktury za wykonane i zatwierdzone usługi płatne będą przelewem w terminie do 21 dni od 
daty otrzymania przez zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 
elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy 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 2018 r. poz. 2191). 
 
7.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na jego rzecz bez podpisu 
osoby upoważnionej do odbioru faktury, na adres: 

 

Nabywca: 

      Gmina Knurów 
      ul. dr. Floriana Ogana 5 
      44-190 Knurów 

NIP: 969-15-97-553 
Odbiorca: 
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji 
ul. Floriana 4 

 44-190 Knurów. 

8.Zapłata nastąpi z konta Zamawiającego  na rachunek Wykonawcy 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
9.Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, 
posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP ………………………………. 
 
10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 8 niniejszej umowy 
służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności 
gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek wskazany przez 
Wykonawcę został zgłoszony do właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego. 
 
 

§ 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza. 
 
Strony naliczają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: 
 
1.Wykonawca zapłaci karę umowną w razie stwierdzenia przez zamawiającego  
nieterminowego wykonywania obowiązków, o których mowa § 1 umowy w             
wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki  powstałej z winy wykonawcy. 
2.Z tytułu odstąpienia, rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego          
wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot           
umowy. 
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3.Z tytułu odstąpienia, rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy,           
zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot           
umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej umowy. 
4.Kara umowna należy się zamawiającemu niezależnie od poniesionej szkody i jej wysokości. 
W przypadku gdy zamawiający poniesie szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych. 
 
 

§ 5. Zmiana, odstąpienie i rozwiązanie umowy 
 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 

1.1.jeżeli wykonawca  nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania, 
1.2.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 
1.3.jeżeli wykonawca zaniechał realizacji umowy t.j. w sposób nieprzerwany nie 
realizuje jej przez okres 2 dni, 
1.4.jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego 1-krotnego zastrzeżenia ze strony 
zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący 
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 
1.5.gdy zostanie ogłoszone rozwiązanie przedsiębiorstwa wykonawcy. 

 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
3. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku: 

3.1.zmiany osób, o których mowa w § 1 pkt 7 i 8 umowy, 
3.2.przejęcia lub zbycia budynku przez Gminę Knurów, powstania wspólnoty 
mieszkaniowej lub wyłączenia budynku z eksploatacji. 
3.3.w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja zabytkowych budynków 
Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" ilość budynków objętych 
usługami może ulec pomniejszeniu o budynki, które będą czasowo przekazane do 
realizacji niniejszego zadania. 

 
4. Zmiany, o których mowa w pkt 3 dopuszczone są pod następującymi warunkami: 

4.1.wprowadzanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
4.2.zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i 
zaakceptowaniu go przez drugą stronę umowy, 
4.3.zmiany nie mogą pogarszać sytuacji zamawiającego w stosunku do warunków  na 
jakich umowa została zawarta, 
4.4.wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzanie zmian. 
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§ 6. Ustalenia końcowe. 
 
1.Ewentualny spór na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby zamawiającego.  
 
2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy powszechnie 
obowiązujące, a szczególności Kodeks Cywilny. 
 
3.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron. 

 
Zamawiający:       Wykonawca: 
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