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w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z 
Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej 
Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do koszenia traw w ciągu pasa drogowego dróg 
wojewódzkich, którego zarządca jest Wielkopolski Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w ............................... na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym oraz zgodnie z 
ofertą i specyfikacją warunków zamówienia 

 
§ 2 

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy koszenia traw oraz termin ich wykonania (zgodny ze złożoną 
ofertą) będzie na bieżąco ustalany i zlecany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej w drodze 
mailowej ewentualnie fax. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zleconych przez Zamawiającego usług ściśle 
według wymogów podanych w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych”. 

3. Wykonawca zobowiązany jest  rozpocząć wykonanie  zlecenia nie później niż w 3 dniu roboczym od dnia  
otrzymania zlecenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zlecenia w terminie ………. roboczych od rozpoczęcia prac nad 
danym zleceniem. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego (w drodze mailowej, fax)  
o terminie rozpoczęcia prac najpóźniej  na 24 h przed rozpoczęciem prac. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego (w drodze mailowej, fax)  
o zakończeniu prac. 

7. W określonej w formularzu ofertowym ilości arów przewidziano minimum dwukrotne wykoszenie traw na 
drogach właściwych terytorialnie Rejonowi Dróg Wojewódzkich. 

8. Zamawiający gwarantuje koszenie traw w ilości min. 60% ceny ofertowej. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytypowania dróg, które mają być koszone w pierwszej kolejności 

w jednorazowym zleceniu. Jednorazowe zlecenie może obejmować jedną lub kilka dróg. 
10. Wykonawca nie może przerwać wykonywania danego zlecenia na dłużej niż 5 dni roboczych. 

Nieuzasadnione przerwanie prac na okres dłuższy niż 5 dni roboczych może być podstawą do odstąpienia 
od umowy. Powód przerwania prac na okres dłuższy niż 5 dni roboczych musi zostać odpowiednio 
udokumentowany. Zamawiający za powód przerwania prac na okres dłuższy niż 5 dni uzna wystąpienie 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie zlecenia (tj. ciągłe, ulewne deszcze). 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób bezrobotnych zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie. 
 
 

§ 3 
Strony ustalają termin realizacji zamówienia:  15.11.2022 r. 
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§ 4 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonywanie koszenia traw maksymalne wynagrodzenia w wysokości 
netto: .................................... zł, podatek VAT w wysokości  ……………%: ...................... zł, razem brutto: 
............................ zł (słownie: .....................................................................................).  

 
§ 5 

1. Podstawą do rozliczeń będą pisemne zlecenia, o których mowa § 2 ust 1  Umowy oraz protokoły odbioru 
sporządzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, jakie zostanie zapłacone Wykonawcy zależne będzie od zakresu rzeczowego  
i ilościowego odebranych przez Zamawiającego prac, wyliczone ściśle na podstawie cen jednostkowych 
podanych w formularzu cenowym załączonym przez Wykonawcę do oferty. Zamawiający zobowiązuje się 
do zlecenia zakresu koszenia traw za minimum 60% kwoty podanej w § 4 Umowy. 

3. Odbiory zleconego zakresu koszenia traw, o którym mowa w ust. 1 Umowy,  zostaną przeprowadzone przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia w formie 
mailowej  lub telefonicznie gotowości przez Wykonawcę do odbioru prac. Protokoły odbiorów podlegać 
będą zatwierdzeniu przez właściwego Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich. 

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający w przypadku wad nadających się do 
usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Termin i sposób usunięcia wad wskaże 
Zamawiający. O usuniętych wadach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
następnie Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie określonym w § 5 ust 3 powyżej  . 
W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od wykonania czynności usunięcia wad Zamawiający może zlecić 
ich usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad 
podstawą do obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu 
przez podmiot usuwający wady. Obciążenie Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez 
Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego należność wynikającą z faktury w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania samodzielnej, wyrywkowej kontroli wykonywanych 
prac w zakresie jakości i terminowości wykonywanych prac na terenie Rejonu. W przypadku uchybień 
ujawnionych podczas kontroli, Zamawiający sporządza protokół kontrolny, który przekazywany jest 
niezwłocznie Wykonawcy e-mail’em ewentualnie faxem wraz z wezwania do właściwego wykonania i 
wyznaczeniem terminu wykonania. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od wykonania wskazanego 
zakresu prac, Zamawiający powierzy ich wykonanie innemu podmiotowi, bez zgody sądu. Kosztami 
wykonania obciąży Wykonawcę, które Zamawiający potrąci z należnego wynagrodzenia lub innej 
wierzytelności Wykonawcy. 

6. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W przypadku 
zastępczego usuwania wad podstawą do obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie faktura 
wystawiona Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie nastąpi przez wystawienie 
faktury . Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego należność wynikającą z faktury w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania.  

7. Rozliczenie finansowe za przedmiot zlecenia, o którym mowa w ust 1, nastąpi na podstawie faktur 
wystawionych po zatwierdzeniu odbioru, o którym mowa w ust. 3. 
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8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  
na  rachunek ________________________________________z zastrzeżeniem, że jest to numer 
rachunku bankowego wykonawcy figurujący w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; jeśli w 
ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty faktury 
VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie. 

9. Fakturę należy wystawić na adres: Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 
778 13 46 888 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań  
i dostarczyć do siedziby właściwego dla danej części RDW. 

10. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców zakresy koszenia - należy podać ilość arów ujętych  

w następujących pozycjach formularza cenowego: 
pobocza: _____________________________________________________________________,  
rowy: ______________________________________________________________________ 
powierzchnie inne w pasie drogowym : _____________________________________________ 

2. Powierzenie innych zakresów koszenia Podwykonawcom niż wyżej wymienione może nastąpić na wniosek 
Wykonawcy i musi być zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego 

3.   Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego  zamierza 
skierować do wykonania koszenia, nie później  niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania 
koszenia któregokolwiek Podwykonawcy. 

4. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca przedłoży   
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu koszenia. 
Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
postanowieniami Umowy. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminów, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy. 

6.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
 

§ 7 
 Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową  
w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego. 

 
 
 
 

§ 8 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujących czynności koszenia ręcznego i 
mechanicznego.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o Podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do 
zatrudnienia na umowę o pracę osoby, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu prac  złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w ust. 1 , 
zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa wymaga korekty 
wykazu osób wykonujących zamówienie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie o którym mowa powyżej. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania 
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania 
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający Wykonawcę do 
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży Zamawiającemu wykaz osób, o których 
mowa w §2 ust. 11, zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa 
wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie. 

 
§ 9 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy  
w przypadku: 
1) co najmniej dwukrotnego niewykonania w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy danego 

zalecenia pomimo wezwania do właściwego wykonania i bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu, 

2)  co najmniej dwukrotnego niewłaściwego wykonania, pomimo wezwania do właściwego wykonania i 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub ust. 5 Umowy, 

3) przerwania prac nad danym zleceniem na okres dłuższy niż 5 dni roboczych 
4) wykonania przedmiotu Umowy niezgodnie z SWZ i ST. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej powinno zostać 
złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może 
złożyć takie oświadczenie w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących 
podstawę odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
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Podstawą rozliczeń między stronami będzie obmiar prac rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe 
podane formularzu ofertowym dołączonym przez Wykonawcę do oferty.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru prac przerwanych, a Zamawiający dokona ich odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania tej części Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia. 

 
§10 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy, 
 w formie kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w terminie realizacji zlecenia, o którym mowa w § 2 ust 4 Umowy, w wysokości 0,5% od wartości 
danego zlecenia brutto , za każdy dzień zwłoki , 

2) za zwłokę  w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% od wartości danego zlecenia 
brutto , za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę  w rozpoczęciu zlecenia w terminie powyżej 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia, w wysokości 
0,5% od wartości danego zlecenia brutto , za każdy dzień zwłoki, 

4) 15 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, 

5) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 8 
ust 1  oraz osób wskazanych w  § 2 ust 11  Umowy w wysokości 500,00 złotych. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy 
pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych. 

3. Maksymalna wysokość naliczonych, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę   kar umownych nie 
przekroczy 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4  Umowy.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 
Umowy. Kara nie zostanie naliczona w sytuacji odstąpienia, w oparciu o §9 ust.2 Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich wierzytelności 
przysługujących Zamawiającemu wobec wykonawcy, w tym kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 11 
Umowy. 

 
§11 

1.        Wykonawca nie może dokonać zastawiania lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży 
jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy lub jej części, jak również korzyści  wynikających z 
Umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody  Zamawiającego.  

2.    Czynności określone w ust. 1 powyżej, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne.    

 
§ 12 

Wszelkie nieistotne zmiany w niniejszej umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
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1. We wszystkich sprawach spornych, o ile nie zostaną rozstrzygnięte na drodze postępowania polubownego, 
właściwy jest Sąd Powszechny w Poznaniu.  

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Prawa Zamówień Publicznych. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
                  
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


