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UMOWA 

 

W dniu ..............  2021 r., w Warszawie pomiędzy: 

Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA) 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 8A (NIP 521-31-59-655, REGON 017342084) zwanym dalej 

w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez: 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1. 

Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana 

w dniu …………………… r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o przepisy Zarządzenia 

Dyrektora ZZM MSWiA nr 2/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 pln netto. 

§ 2. 

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na pielęgnacji terenów zielonych wokół 

nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA, położonych w Warszawie w obrębie ulic: 

- ul. Dembego 7 i 9 o powierzchni 3.657,00 m
2
, w tym: rabaty (byliny, drzewa, krzewy i krzewinki) - 

2.560,00 m
2
, trawniki - 1.097,00 m

2
, 

- ul. Zaruby 10 i 12, ul. Zaruby 13, 15 i 17 o powierzchni 3.863,00 m
2
, w tym: rabaty (byliny, drzewa, 

krzewy i krzewinki) – 1.544,00 m
2
, trawniki – 2.319,00 m

2
. 

2. Szczegółowy zakres czynności w zakresie pielęgnacji terenów zielonych obejmuje: 

1) usuwanie samosiewów – 4 x w miesiącu, 

2) odchwaszczanie skupin krzewów i żywopłotów – w/g potrzeb, 

3) wycinanie chwastów z ciągów zewnętrznych – 3 x w miesiącu, 

4) koszenie, grabienie i wywóz trawy – 4 x w miesiącu, 

5) okopywanie krawężników – 2 x w miesiącu, 

6) rekultywacja trawników – w/g potrzeb, 

7) dosiewanie trawy – w/g potrzeb, 

8) zasilanie terenu środkami odżywczymi – w/g potrzeb, 

9) ciecia sanitarne drzew i krzewów – w/g potrzeb, 

10) likwidacja kretowisk – w/g potrzeb, 

11) podlewanie trawy, krzewów i innych roślin – w/g potrzeb,  

12) mulczowanie korą, 

13) wyrównywanie brzegów terenów zielonych na granicy ciągów komunikacyjnych – w/g potrzeb, 

14) usuwanie przekwitłych kwiatostanów – 1 x w tygodniu, 

15) opryskiwanie krzewów celem likwidacji mszyc i innych owadów – w/g potrzeb, 

16) grabienie i wywożenie liści z terenów zielonych – wrzesień/październik/listopad, 

17) interwencyjne przycinanie i wycinka drzew (2-3 x w ciągu trwania umowy), 

18) obsadzenie donic roślinami jednorocznymi (20 donic o łącznej powierzchni ok. 2 m
2
) 

3. Koszty pracy urządzeń (kosiarki, piły, nożyce do żywopłotów, itp.) oraz materiałów (wraz z transportem) 

do realizacji usługi tj. kora, środki ochrony roślin, nawozy i inne wliczone są w cenę usługi. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace z zachowaniem zasad ogrodnictwa, należytej staranności, 

zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 

obowiązujących norm oraz przepisów prawa, na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych 
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posiadających certyfikaty i atesty dopuszczające stosowanie wyżej wymienionych środków chemicznych 

do pielęgnacji zieleni. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. jednoczesnego wykonywania prac w tym 

samym miejscu przez pracowników różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 

1) współpracować ze sobą; 

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu; 

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników; 

4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie 

zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 

§ 4. 

Zamawiający: 

1) zapewni Wykonawcy dostawę wody w ilości potrzebnej do wykonywania czynności objętych usługą 

pielęgnacji terenów zielonych; 

2) pokryje koszty poboru wody i energii elektrycznej. 

§ 5. 

1. Przedstawicielem Wykonawcy nadzorującym realizację przedmiotu umowy jest 

…………………………….. posiadająca służbowy telefon nr ……………………………………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest Kierownik Wydziału Administracji ZZM MSWiA lub osoba przez 

niego upoważniona. 

§ 6. 

1. Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy podlega comiesięcznemu protokolarnemu odbiorowi 

przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 2, lub osobę przez przedstawiciela 

Zamawiającego upoważnioną. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli doraźnych wykonywanej usługi objętej niniejszą 

umową. 

3. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości realizowanych usług, zwanymi dalej w treści umowy „usterkami", 

przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 2, sporządzi protokół z kontroli doraźnej 

wykonywanej usługi, który zostanie dołączony do protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1. 

4. Przekazanie terenów zielonych, o których mowa w § 2 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu 

podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego w dniu podpisania 

umowy. 

§ 7. 

Termin realizacji umowy: od dnia 01.05.2021 roku do dnia 30.11.2021 roku. 

§ 8. 

1. Za wykonane czynności pielęgnacyjne terenów zielonych Wykonawcy przysługuje miesięczne 

wynagrodzenie ryczałtowe - zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: …………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………….). 

2. Należność za wykonaną usługę regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na 

prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz 

z protokołem odbioru usługi w określonym zakresie. 

3. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości realizowanych usług, jak również o stwierdzonych 

zastrzeżeniach Wykonawca zostanie bezzwłocznie poinformowany, w formie pisemnej, poprzez 

przekazanie do wiadomości protokołu z kontroli doraźnej, o którym mowa w § 6 ust. 3 wraz 

z określeniem terminu usunięcia usterek. 

4. W przypadku usunięcia usterek w terminie określonym w protokole z kontroli doraźnej i przedłożeniu 

faktury wraz z protokołem odbioru usługi, zapłata wynagrodzenia następuje z zachowaniem terminu, 

określonego w ust. 3. W przypadku nie usunięcia usterek we wskazanym terminie § 10 stosuje się 
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odpowiednio. 

§ 9. 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy przedstawi Zamawiającemu Wykaz osób 

świadczących usługę, zwany dalej „wykazem”. Wykaz ten powinien zawierać w szczególności nw. 

informacje: 

1) imię i nazwisko pracownika, 

2) zakres wykonywanych czynności. 

2. W czasie wykonywania prac objętych niniejszą umową osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji 

niniejszej umowy powinny stosować się do wskazań i zaleceń Zamawiającego. 

3. Wykonawca obowiązany jest zapoznać wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszej umowy  

z zasadami BHP i P.POŻ oraz Regulaminem Porządku Domowego obowiązującym w nieruchomościach 

określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób skierowanych do realizacji niniejszej umowy wykonujących 

obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz skutki mogące wyniknąć z nieszczęśliwych wypadków 

przy pracy ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca. 

5. W razie zaistnienia wypadku z osobami postronnymi w obiektach i na terenach objętych niniejszą umową 

z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający wezwie upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego ustalenia okoliczności powstania wypadku. W przypadku 

nie zgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 24 h od powiadomienia, ustalenie okoliczności 

powstania wypadku przeprowadzi jednostronnie Zamawiający. 

6. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy posiada polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż …………….. pln wymaganą przez Zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1. Przedłożony w ofercie 

dokument ważny jest do dnia …………………… r. 

7. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia Wykonawcy, jest krótszy niż okres realizacji umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty upływu terminu ważności ubezpieczenia przedstawić 

Zamawiającemu dokument ubezpieczenia na warunkach nie gorszych i wartości nie mniejszej niż 

wymagany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, o którym mowa w § 1 ważny do końca 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Osobom skierowanym przez Wykonawcę do realizacji usługi objętej niniejszą umową, na terenie 

nieruchomości administrowanych przez Zamawiającego zabrania się: 

a. posiadania alkoholu, 

b. spożywania alkoholu, 

c. przebywania w stanie nietrzeźwym bądź po spożyciu alkoholu. 

9. Za nieprzestrzeganie postanowień, o których mowa w ust. 8 wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca.  

10. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obowiązkiem Wykonawcy jest żądanie od 

tego cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także przechowywanie kopii dokumentu przez cały 

okres wykonywania pracy oraz zgłoszenie cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do 

ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów. 

11. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy jest 

poinformowanie podwykonawcy, o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi 

przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, o których mowa w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 769 z późn. zm.), oraz sprawdzenie wykonania obowiązku zgłoszenia cudzoziemca do 

ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów. 

§ 10. 

1. W przypadku nie wywiązywania się z powierzonych czynności, stwierdzonego protokołem z kontroli 

doraźnej i przekazanym w formie pisemnej Wykonawcy do wiadomości, wyznaczony zostanie termin na 

usunięcie usterek. Jeżeli usterki nie zostaną usunięte w terminie określonym w protokole z kontroli 
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doraźnej, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za pierwsze upomnienie w formie protokołu 

z kontroli doraźnej i nie usunięcie usterek w terminie w nim zawartym; 

2) 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za drugie upomnienie w formie protokołu 

z kontroli doraźnej i nie usunięcie usterek w terminie w nim zawartym. 
 

2. W przypadku naliczenia kar Wykonawca przed uzyskaniem należnego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 8 ust. 1, zobowiązany jest uregulować naliczoną karę, zgodnie z notą obciążeniową wystawioną 

przez Zamawiającego. 

3. W przypadku, nie wykonania obowiązków wymienionych w ust. 3, przed terminem wypłaty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności 

wynikających z naliczonych kar z faktury, bez swojej akceptacji. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 1. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych określonych w § 10 oraz § 11. 

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 
 

1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie do realizacji przedmiotu umowy; 

2) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo uprzedniego dwukrotnego udokumentowanego upomnienia 

w formie protokołu z kontroli doraźnej nie usunął usterek w określonym każdorazowo terminie; 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie usługi i nieudokumentowana przerwa trwa dłużej niż 3 dni; 

4) Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową, bez akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje 

do właściwego jej wykonania. 

3. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 12. 

Wykonawca może rozwiązać umowę, w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy: 

1. Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru wykonanych 

czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, 

2. wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca prawidłowe wykonanie usługi objętej niniejszą umową. 

§ 13. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian dotyczących niniejszej umowy w zakresie 

przedstawiciela Wykonawcy, osoby nadzorującej realizację przedmiotu zamówienia oraz przedstawiciela 

Zamawiającego, o których mowa w § 5 niniejszej umowy. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do 

niniejszej umowy, natomiast zmiana osoby nadzorującej realizację przedmiotu zamówienia ze strony 

Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia. 

§ 14. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 13, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu, numeru 

telefonu i telefaksu. 

3. W przypadku niewypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, pisma wysłane pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone skutecznie. 
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§ 15. 
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
niniejszej umowy.  

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,  

z wyłączeniem art. 509. 

§ 17. 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 18. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego  

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

                                                      
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


