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Załącznik nr 3A do specyfikacji (wzór) 

 
UMOWA nr ......../2013 

O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA TERENU W SEZONIE JESIENNO-

ZIMOWYM 

 

zawarta w dniu ................................. pomiędzy 

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, Al. Modrzewiowa 

22, 30-224 Kraków, wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej – pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym 

przez: 

mgr Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę utrzymania terenu 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w sezonie jesienno-zimowym, w 

zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Sezon jesienno-zimowy oznacza okres od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2014 r. 

oraz od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. z możliwością wcześniejszego 

zakończenia, późniejszego rozpoczęcia oraz przedłużenia tego okresu, w zależności od 

warunków atmosferycznych. 

3. O wcześniejszym rozpoczęciu, wcześniejszym zakończeniu, późniejszym rozpoczęciu 

oraz przedłużeniu okresu, o którym mowa w ust. 2, decyduje Zamawiający. Informacja 

o wcześniejszym rozpoczęciu, wcześniejszym zakończeniu, późniejszym rozpoczęciu 

oraz przedłużeniu tego okresu zostaje doręczona Wykonawcy na piśmie w terminie do 7 

dni przed nowym terminem. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami i miejscem wykonywania umowy 

i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
 

§ 3 

 

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt sprzęt i materiały niezbędne 

do prawidłowego wykonywania usługi, w szczególności pojazd z pługiem do 

odśnieżania. 

2. Rozpoczęcie odśnieżania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do 2 godzin 

od rozpoczęcia opadów albo nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia 

telefonicznego na numer telefonu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5. Wykonawca 
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powinien odśnieżyć teren Zamawiającego w jak najkrótszym możliwym czasie. 

Odśnieżanie alejek parkowych następuje ręcznie. 

3. Wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy oraz czas ich wykonania jest 

każdorazowo potwierdzany przez Zamawiającego w protokole wykonania usługi 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. W okresie realizacji usługi Wykonawca zapewnia dyspozycyjność pod numerem 

telefonu:………... 

5. Wykonawca może powierzyć częściowe wykonanie przedmiotu umowy 

podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców 

jak za własne działania i zaniechania. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu powstałych w wyniku wykonywania umowy 

odpadów, w szczególności śniegu, liści i ściętych fragmentów drzew i krzewów, oraz 

do ponoszenia związanych z tym kosztów. 

7. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zauważonych na jego 

terenie dewastacjach, zaistniałych szkodach lub kradzieżach. 

8. Wykonawca spełnia wszelkie wymogi wynikające ze stosownych przepisów prawa oraz 

posiada wszelkie stosowne zezwolenia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą 
starannością. 

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym zgodnie z przepisami: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., nr 21 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. 

jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. 

ustawy, 

c) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst. jedn. Dz. U. z 

2011 r., nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy, 

d) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst. jedn. Dz. U. 

2009, nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy, 

e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.), 

f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 

169, poz. 1650, z późn. zm.), 

g) uchwały nr 53/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w 

szczególności zgodnie z art. 11 - 13 wspomnianej uchwały. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania 

przedmiotu zamówienia, w tym do prac na wysokości, a w szczególności do 

odśnieżania dachów, usuwania sopli i nawisów śnieżnych oraz obcinania konarów 

drzew i czyszczenia rynien. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu imiennego wykazu 

osób wykonujących czynności objętych umową. 
13. Wykonawca oświadcza, iż zespół pracowników lub współpracowników Wykonawcy (w 

tym pracowników lub współpracowników podwykonawcy) będzie posiadał aktualne, 

niezbędne badania lekarskie oraz szkolenia BHP. 

14. Wykonawca jest zobowiązany dokonać oznaczenia osób wykonujących przedmiot 

umowy w taki sposób, aby ich identyfikacja była łatwa do rozpoznania dla 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków przy pracy i odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w 

związku z wykonywaniem umowy. Suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 
100 000 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową 
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potwierdzającą, że jest ubezpieczony w powyższym zakresie przez okres 

obowiązywania umowy. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca okaże polisę 
ubezpieczeniową na każde żądanie Zamawiającego. 

16. Kary nałożone na Zamawiającego przez Urząd Miasta Krakowa (Straż Miejska) za brak 

utrzymania czystości na terenie przylegającym do posesji Zamawiającego obciążają 
Wykonawcę. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku niewłaściwego 

utrzymania jezdni, alejek i chodników w pełnej wysokości szkody. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy. 

19. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe niezbędne do 

wykonania usługi na okres  objęty umową. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie 

własnego mienia znajdującego się w pomieszczeniu. 

 

§ 4 
 

1. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin 

wykonania usługi. Stawka godzinowa brutto wynosi …….. zł/godzinę 
(słownie:…………………………………………………………………………………), 

w tym należny podatek VAT w stawce ………… . 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w ramach umowy następuje z 

dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki podatku 

VAT nie prowadzi do zwiększenia stawki godzinowej brutto.  

3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT stawka godzinowa brutto ulega 

stosownemu zmniejszeniu. 

4. Niepełną godzinę wykonania usługi powyżej pół godziny uznaje się za pełną godzinę 
wykonania usługi. 

5. Wynagrodzenie jest płatne na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca 

kalendarzowego na podstawie protokołu wykonania usługi stanowiącego Załącznik nr 2 

do Umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od dni jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z 

umowy. 

9. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przejęte przez osobę 
trzecią. 

10. Wykonawca jest podatnikiem VAT o numerze NIP: ............................... 

11. Zamawiający jest podatnikiem VAT o numerze NIP: 677-17-03-375. 

 

§ 5 

 

1. Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do potwierdzenia wykonania 

czynności stanowiących przedmiot umowy oraz czasu ich wykonania zawiera Załącznik 

nr 3 do umowy. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

……………………………………. .  

 

§ 6 

 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub 
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nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, w wysokości 500 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, 

b) za opóźnienie w wykonaniu usługi w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 w 

wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

c) z tytułu bezpodstawnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

4000 zł. 

2. Kara umowna może zostać potrącona z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem z 

tytułu wykonania niniejszej umowy. 

3. Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza dochodzenie przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość poniesionej szkody przekroczy 

wysokość kary umownej.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Zamawiający składa je 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym uzyskał wiadomość o 

niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę. Zamawiający 

ma prawo w takim przypadku naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 lit. c). 

5. O przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę albo o opóźnieniu w wykonaniu usługi w terminie, o którym mowa w § 3 

ust. 2, i o naliczeniu kar umownych z tego tytułu Zamawiający każdorazowo informuje 

Wykonawcę na piśmie. 

 

§ 7 

  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 Prawa 

Zamówień Publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących 

okoliczności: 

a) z przyczyn organizacyjnych będzie konieczna zmiana osób odpowiedzialnych za 

realizację umowy ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) zmienią się dane teleadresowe określone w umowie, 

c) zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

d) nastąpią zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do 

usług objętych przedmiotem zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 9 
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3B do specyfikacji (wzór) 

 

UMOWA nr ......../2013 

O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA TERENU W SEZONIE WIOSENNO-

LETNIM 

 

 

 
zawarta w dniu ................................. pomiędzy 

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, 

Al. Modrzewiowa 22, wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej – pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym 

przez: 

mgr Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę utrzymania terenu 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w sezonie wiosenno-letnim, w 

zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Sezon wiosenno-letni oznacza okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. oraz 

od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r. z możliwością wcześniejszego 

zakończenia, późniejszego rozpoczęcia oraz przedłużenia tego okresu, w zależności od 

warunków atmosferycznych. 

3. O wcześniejszym rozpoczęciu, wcześniejszym zakończeniu, późniejszym rozpoczęciu 

oraz przedłużeniu okresu, o którym mowa w ust. 2, decyduje Zamawiający. Informacja 

o wcześniejszym rozpoczęciu, wcześniejszym zakończeniu, późniejszym rozpoczęciu 

oraz przedłużeniu tego okresu zostaje doręczona Wykonawcy na piśmie. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami i miejscem wykonywania umowy 

i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
 

§ 3 

 

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt sprzęt i materiały niezbędne 

do prawidłowego wykonywania usługi. 
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2. Wykonawca może powierzyć częściowe wykonanie przedmiotu umowy 

podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców 

jak za własne działania i zaniechania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu powstałych w wyniku wykonywania umowy 

odpadów, w szczególności śniegu, liści i ściętych fragmentów drzew i krzewów, oraz 

do ponoszenia związanych z tym kosztów. 

4. Wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy zostanie każdorazowo potwierdzone 

przez Zamawiającego w protokole wykonania usługi stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zauważonych na jego 

terenie dewastacjach, zaistniałych szkodach lub kradzieżach. 

6. Wykonawca spełnia wszelkie wymogi wynikające ze stosownych przepisów prawa oraz 

posiada wszelkie stosowne zezwolenia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy z 

należytą starannością. 
8. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym zgodnie z przepisami: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., nr 21 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. 

jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. 

ustawy, 

c) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst. jedn. Dz. U. z 

2011 r., nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy, 

d) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst. jedn. Dz. U. 

2009, nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy, 

e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.), 

f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 

169, poz. 1650, z późn. zm.), 

g) uchwały nr 53/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w 

szczególności zgodnie z art.11 - 13 wspomnianej uchwały. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania 

przedmiotu zamówienia, w tym do prac na wysokości, a w szczególności do 

odśnieżania dachów, usuwania sopli i nawisów śnieżnych oraz obcinania konarów 

drzew i czyszczenia rynien. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu imiennego wykazu 

osób wykonujących czynności objętych umową. 
11. Wykonawca oświadcza, iż zespół pracowników lub współpracowników Wykonawcy (w 

tym pracowników lub współpracowników podwykonawcy) będzie posiadał aktualne, 

niezbędne badania lekarskie oraz szkolenia BHP. 

12. Wykonawca jest zobowiązany dokonać oznaczenia osób wykonujących przedmiot 

umowy w taki sposób, aby ich identyfikacja była łatwa do rozpoznania dla 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków przy pracy i odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w 

związku z wykonywaniem umowy. Suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 
100 000 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową 
potwierdzającą, że jest ubezpieczony w powyższym zakresie przez okres 

obowiązywania umowy. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca okaże polisę 
ubezpieczeniową na każde żądanie Zamawiającego. 
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14. Kary nałożone na Zamawiającego przez Urząd Miasta Krakowa (Straż Miejska) za brak 

utrzymanie czystości na terenie przylegającym do posesji Zamawiającego obciążają 
Wykonawcę. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku niewłaściwego 

utrzymania jezdni, alejek i chodników w pełnej wysokości szkody. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy. 

17. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe niezbędne do 

wykonania usługi na okres objęty umową. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie 

własnego mienia znajdującego się w pomieszczeniu. 

 

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 

……………….. zł (słownie: ……………………………………………………………), 

w tym należny podatek VAT w stawce …………… .  

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w ramach umowy następuje z 

dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki podatku 

VAT nie prowadzi do zwiększenia kwoty zryczałtowanego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto. 

3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT kwota zryczałtowanego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto ulega stosownemu zmniejszeniu. 

4. W przypadku wcześniejszego rozpoczęcia, wcześniejszego zakończenia, późniejszego 

rozpoczęcia oraz przedłużenia okresu, o którym mowa w § 2 ust. 2, zryczałtowane 

miesięczne wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie w stosunku do ilości dni okresu 

wiosenno-letniego przypadającego na dany miesiąc. 

5. Wynagrodzenie jest płatne na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od dni jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z 

umowy. 

9. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przejęte przez osobę 
trzecią. 

10. Wykonawca jest podatnikiem VAT o numerze NIP: ................................ 

11. Zamawiający jest podatnikiem VAT o numerze NIP: 677-17-03-375. 

 

§ 5 

 

1. Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do potwierdzenia wykonania 

czynności stanowiących przedmiot umowy zawiera Załącznik nr 3 do umowy. 

……………………………………………. .  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………………………….. . 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub 
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nienależyte wykonanie przedmiotu urnowy w następujących przypadkach i 

wysokościach:  

a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, w wysokości 500 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, 

b) z tytułu bezpodstawnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

4000 zł. 

2. Kara umowna może zostać potrącona z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem z 

tytułu wykonania niniejszej umowy. 

3. Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza dochodzenie przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość poniesionej szkody przekroczy 

wysokość kary umownej.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Zamawiający składa je 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym uzyskał wiadomość o 

niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę. Zamawiający 

ma prawo w takim przypadku naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 lit. b). 

5. O przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę i o naliczeniu kar umownych z tego tytułu Zamawiający każdorazowo 

informuje Wykonawcę na piśmie. 

 

§ 7 

  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 Prawa 

Zamówień Publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących 

okoliczności: 

a) z przyczyn organizacyjnych będzie konieczna zmiana osób odpowiedzialnych za 

realizację umowy ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) zmienią się dane teleadresowe określone w umowie, 

c) zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

d) nastąpią zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do 

usług objętych przedmiotem zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy. 
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 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 



Załącznik nr 1 do umowy  

 

 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

 

 

usługi utrzymania terenu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w sezonie jesienno 

– zimowym: 

 

1. Odśnieżanie dróg dojazdowych do budynków  

2. Odśnieżanie parkingu 

3. Odśnieżanie chodników i alejek 

4. Posypywanie dróg, chodników, alejek piaskiem/solą (stosownie do zaleceń 

Zamawiającego) 

5. Wywóz nagromadzonego śniegu 

6. Odśnieżanie dachów budynków 

7. Skuwanie sopli lodu zwisających z dachów budynków 

8. Skuwanie lodu z dróg, chodników, alejek 

9. Grabienie i wywożenie liści 

10. Czyszczenie rynien z liści i innych odpadów – w razie potrzeby  

11. Utrzymywanie w czystości alejek, chodników, podjazdów i parkingów oraz schodów do 

budynków (w tym zanieczyszczeń powodowanych przez ptaki i inne zwierzęta) 

12. Usuwanie wszelkich nieczystości, w tym stałych np. piasku, błota pośniegowego, płynnych 

np. rozlane farby, oleje itp. (wraz z wywozem) 

13. Usuwanie nieczystości z obmurówek wokół budynków (w szczególności z zanieczyszczeń 

powodowanych przez ptaki) 

14. Utrzymywanie w czystości ławek parkowych (mycie) 

15. Usuwanie wszelkich napisów, malunków i plakatów 

16. Usuwanie opadłych gałęzi (posuszu i odłamanych wraz z ich wywozem) 

17. Oczyszczanie wlotów kratek ściekowych (z liści, nieczystości stałych itp.) 

18. Usuwanie padłych zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

 

 

usługi utrzymania terenu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w sezonie 

wiosenno-letnim: 

 

1. Systematyczne plewienie kwietników, w tym również skupisk krzewów i szpalerów 

żywopłotowych 
2. Czyszczenie rynien z liści i odpadów – w razie potrzeby  

3. Koszenie terenów zielonych - w razie potrzeby 

4. Przycinanie żywopłotów i krzewów - w razie potrzeby 

5. Podlewanie roślin i krzewów 

6. Grabienie i wywożenie liści 

7. Nasadzanie zieleni, w tym wykonanie nasadzeń roślin w donicach z materiałów 

dostarczonych przez Zamawiającego –w razie potrzeby 

8. Usuwanie przerastających traw w ciągach pieszych bez użycia środków chemicznych 
9. Utrzymywanie w czystości alejek, chodników, podjazdów i parkingów oraz schodów do 

budynków (w tym zanieczyszczeń powodowanych przez ptaki i inne zwierzęta) 

10. Usuwanie wszelkich nieczystości, w tym stałych np. piasku, błota pośniegowego, płynnych 

np. rozlane farby, oleje itp. (wraz z wywozem) 

11. Usuwanie nieczystości z obmurówek wokół budynków (w szczególności z zanieczyszczeń 

powodowanych przez ptaki) 

12. Czyszczenie karmników 

13. Utrzymywanie w czystości ławek parkowych (mycie) 

14. Usuwanie wszelkich napisów, malunków i plakatów 

15. Usuwanie i wywożenie nieczystości z koszy na śmieci wraz z czyszczeniem popielniczek 

na koszach stacjonarnych i przenośnych oraz ich dezynfekowanie 

16. Usuwanie opadłych gałęzi (posuszu i odłamanych wraz z ich wywozem) 

17. Oczyszczanie wlotów kratek ściekowych (z liści, nieczystości stałych itp.) 

18. Usuwanie padłych zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 



Załącznik nr 2 do umowy  

 
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI 
 UTRZYMANIA TERENU W SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM 

 

Data  
Godzina 

rozpoczęcia 
pracy 

Podpisy: 
Portier 

Wykonawca 

Godzina 
zakończenia 

pracy 

Podpisy: 
Portier 

Wykonawca 

Suma 
godzin 

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

     Razem 
  

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 



Załącznik nr 2 do umowy  

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI 

 

L.p. Czynność Data 
Czas 

wykonania 
czynności 

Podpis osoby 
upoważnionej 

oraz 
Wykonawcy/Uwagi 

  

 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  
 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 
Zamawiający       Wykonawca  



Załącznik nr 3 do umowy  

 
 

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO POTWIERDZENIA WYKONANIA 
USŁUGI ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

 
L.p. Imię i  Nazwisko 
1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8. 

 

 

 

9.  

 

10.  

 

 


