
                                                                                                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ 
 Umowa nr ……………….……… 

(projekt) 
zawarta w dniu ................. w Chrzanowie między Powszechn ą Spółdzielni ą Mieszkaniow ą w Chrzanowie   
z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17, reprezentowaną przez:  
1. mgr inż. Aleksander Biegacz -  Prezes Zarządu 
2. mgr inż. Aleksander Pyzio – Z-ca Prezesa Zarządu  
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
1. …………………………………. 
2. …………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą.  
 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pielęgnację istniejącej zieleni osiedlowej  
w nieruchomościach stanowiących własność i współwłasność Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Chrzanowie na osiedlu …………………. w ………………………….. 

§ 2 
Zakres prac obejmuje: 
1) pielęgnacja - koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi oraz zgrabienie i usunięcie skoszonej trawy, 
2) cięcie żywopłotów z ziemi oraz zgrabienie i usunięcie odciętych pędów żywopłotów, 
3) pielęgnacja krzewów oraz zgrabienie i usunięcie odciętych pędów. 

 
Koszenie trawników czterokrotne: pierwsze w okresie …………., drugie w okresie …………….., trzecie w okresie …………,  
czwarte w okresie ……………….   

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości i terminów koszenia w uzasadnionych przypadkach.  

Cięcie żywopłotów dwukrotne: pierwsze w okresie ………………, drugie w okresie ………………………….. 

Pielęgnacja krzewów jednokrotna polegająca na odmładzaniu i formowaniu krzewów oraz wycinaniu suchych pędów. 

Pielęgnacja krzewów ozdobnych winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tj. krzewy kwitnące na pędach 
zeszłorocznych np. forsycje, żylistki, jaśminowce, lilaki, pęcherznice, wajgele winny być przycinane po kwitnieniu, natomiast 
krzewy kwitnące na pędach wyrosłych w bieżącym okresie wegetatywnym np. budleje, hortensje, tawuły, powojniki wczesną 
wiosną. 
Pielęgnację krzewów, w których gniazdują ptaki należy wykonywać po okresie lęgowym ptaków, który trwa od początku 
marca do 15 października. 

Skoszona trawa, odcięte pędy żywopłotów oraz odcięte pędy z pielęgnacji krzewów nie mogą być składowane w 
pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych. Wywiezienie skoszonej trawy oraz odciętych pędów na składowisko 
odpadów biodegradowalnych należy do obowiązków wykonawcy najpóźniej do 2 dni po wykonanym koszeniu lub pielęgnacji 
żywopłotów i krzewów. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
- informowania administracji osiedlowych z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót w celu wywieszania 

przez administracje w budynkach odpowiednich informacji, 
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prowadzonych czynności usługowych w 

przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 

Szczegółowe zestawienie powierzchni trawników do koszenia, żywopłotów do cięcia oraz krzewów do pielęgnacji zawiera 
załącznik nr 1 do umowy. Powierzchnia żywopłotów do cięcia zostanie uaktualniona po wykonaniu jednorazowej redukcji. 

                                                                                         § 3 
1. Umowa została zawarta na okres 3 lat. 
2. Termin rozpoczęcia robót – początku okresu pielęgnacyjnego zieleni w 2017 r. 
3. Termin zakończenia obowiązywania umowy – do końca okresu pielęgnacyjnego zieleni (miesiąc październik 2019r.). 
4. Terminy wykonania poszczególnych zakresów robót w kolejnych latach obowiązywania umowy wprowadzane będą 

aneksem do umowy. 

§ 4 
1.   Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną pielęgnację istniejącej zieleni w nieruchomościach stanowiących własność lub 

współwłasność Zamawiającego zgrupowanych na …………. w ………. w zakresie objętym umową ustalone zostanie 
jako iloczyn powierzchni trawników do koszenia, żywopłotów do cięcia i krzewów do pielęgnacji oraz cen jednostkowych: 
1) w 2017 roku: 

a) Koszenie trawników – …… zł/m 2 (netto) , 
b) Cięcie żywopłotu - …….. zł/m 2 (netto)   
c) Pielęgnację krzewów do 2 m – …….. zł/szt. (netto) , 
d) Pielęgnację krzewów pow. 2m – ……… zł/szt. (netto) . 
Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy obliczone według powyższych zasad w 2017 roku nie może przekroczyć 
kwoty …………zł. 

2) w 2018 roku ceny jednostkowe obowiązujące w 2017 roku ulegną wzrostowi o ……… średniorocznego wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r publikowanego przez GUS, 

3) w 2019 roku ceny jednostkowe obowiązujące w 2018 roku ulegną wzrostowi o …….. średniorocznego wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r publikowanego przez GUS, 



  
2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 następować będzie na podstawie faktur miesięcznych, wynikających z 

faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych - przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ………. 
od daty otrzymania faktury po dokonaniu odbioru wykonanych robót. 

3. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje w imieniu Zamawiającego komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem 
przedstawiciela Wykonawcy. 

§ 5 
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z któregoś koszenia trawników wynagrodzenie dla Wykonawcy nie 
przysługuje. 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się: 
1. Wykonać określone w § 2 roboty zgodnie z wiedzą agrotechniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i  

uzgodnieniami z Zamawiającym oraz obrać taką metodę koszenia, by nie uszkodzić parkujących w pobliżu 
samochodów i ścian budynków (w sytuacjach koniecznych stosować zabezpieczenia). 

2. Przestrzegać obowiązujących norm, przepisów B.H.P i P.Poż. 
3. W czasie realizacji robót prawidłowo składować wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia, nie stwarzać przeszkód 

komunikacyjnych oraz utrzymywać ład i porządek na terenie wykonywanych robót, 

§ 7 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

- gdy zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy, 
- nienależytego wykonania robót stwierdzonego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, 
- opóźnienia w realizacji zakresu prac w stosunku do terminów określonych w § 2 o 7 dni. 

Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca zostanie wezwany do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 3 dni.  
W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę w terminie podanym przez Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na dzień doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za prace niewykonane oraz 
nie przysługuje prawo do odszkodowania. 

§ 8 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą ze stosownych przepisów prawa cywilnego w stosunku do osób 
trzecich z tytułu szkód spowodowanych zaniedbaniami lub nienależytym wykonaniem prac objętych umową. 

§ 9 
Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10 % łącznego wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust. 1, 

2) za nieterminowe wykonanie zleconych robót - 0,5 % wynagrodzenia za niewykonane zakresy robót na 
poszczególnych nieruchomościach, obliczonego wg cen jednostkowych określonych w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
- 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia dodatkowego 
odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych prawem. 

§ 10 
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 
Zmiana treści umowy wymaga pisemnej zgody obu stron. 

§ 12 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 


