
UMOWA  
 
Zawarta w dniu …………………………… w Bydgoszczy pomiędzy: 
Muzeum Wojsk Lądowych , NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642,  ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru Instytucji 
Kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod nr RIK 3/2007, reprezentowanym przez  Dyrektora Wojciecha Bartoszka,    
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
firmą ……………………………… z siedzibą ………………………………………….. 
NIP: …………………………, REGON: …………………………………….,  
reprezentowaną przez …………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”.  

§1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: 
„Utrzymanie zieleni na nieruchomości należącej do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy znajdującej się przy ul. Czerkaskiej 2”. 
2. Szczegółowy zakres obowiązków: 

a) Pielęgnowanie i utrzymanie terenów zielonych poprzez koszenie trawników (w tym wywóz trawy), pielęgnację klombów 
kwiatowych, pielęgnację i przycinanie krzewów, przycinanie koron drzew, rekultywację wydeptanych lub zniszczonych 
powierzchni trawników, podlewanie trawników, krzewów, kwiatów i drzew. W okresie jesienno-zimowym usuwanie liści z 
powierzchni powierzonych do utrzymania oraz ich wywóz. Uzupełnianie i nasiewanie krzewów, kwiatów i trawy w miejscach 
zniszczonych celem odtworzenia istniejącej zieleni. 

b) Prace na terenie zewnętrznym mogą być realizowane w godz. 7.00-15.30 od poniedziałku do piątku. W przypadku wystąpienia 
konieczności pracy w innych dniach i godzinach Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego. 

c) W przypadku wystąpienia podczas trwania umowy zniszczeń na terenach zielonych (trawniki, krzewy, kwiaty itp.) a tym samym 
konieczności ich odnowienia celem doprowadzenia do stanu wcześniejszego Wykonawca na własny koszt dokona uzupełnienia 
trawy, krzewów czy kwiatów. 

d) Realizacja nowych - dodatkowych nasadzeń (krzewy, kwiaty, drzewa) na wniosek Zamawiającego, realizowana może być poprzez 
odrębne zlecenia na podstawie kosztorysów zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

e) Wszelkie materiały i sprzęt techniczny konieczny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca na własny koszt. Wyżej wymienione 
materiały musza być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami w tym dotyczącymi ochrony środowiska i utylizacji.  

f) Zamawiający wymaga, aby każda osoba zatrudniona przez Wykonawcę przed przystąpieniem do usługi sprzątania przeszła 
przeszkolenie (zapoznanie z obiektem) przeprowadzone przez Zamawiającego. 

 

§2 
Umowa zawarta jest na czas określony od 01.04.2023 do 31.12.2023 r. 

 

§3 
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową firmy dotyczącą pokrywania szkód 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy wraz z dowodem jej opłacenia.  
2. W przypadku, kiedy ważność polisy wygasa przed zakończeniem niniejszej umowy Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia 
Zamawiającemu kolejnej polisy, której okres będzie obejmował czas trwania niniejszej umowy. 
3. Nieokazanie ważnej polisy Zamawiającemu będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy. 
 

§4 
1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek/jakichkolwiek wady/wad w wykonanych pracach Zamawiający zawiadomi o takiej/takich 

wadzie/wadach Wykonawcę (reklamacja). Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do tego zawiadomienia w terminie 3 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie Strony postanawiają, że brak ustosunkowania się przez Wykonawcę do 
zawiadomienia we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną. Uznanie reklamacji za zasadną oznacza akceptację 
wszystkich uwag Zamawiającego zawartych w takim zawiadomieniu. 

2. Wykonawca pozostaje zobowiązany do usunięcia wskazanej/wskazanych przez Zamawiającego wady/wad w wykonanych pracach 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie/wadach. Zamawiający ma prawo do żądania 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady/wad. 

3. W braku usunięcia wady/wad w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest upoważniony do zlecenia  
usunięcia wady/wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu narzędzi i materiałów własnych. 
2. Wykonawca do właściwego wykonywania umowy będzie używał środków czystości posiadających stosowne dopuszczenia i atesty 
3. Wykonawca oświadcza że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7. ust. 1   ustawy z 13 kwietnia 2022 roku  o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz. U. z 
2022r., poz. 835). 

§6 
1. Koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego będzie …………………………….. . 
2. Koordynatorem prac z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………. . 
 

 §7 
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

§8 
1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą Umową przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie ………………….. zł 
(słownie: ……………… złotych 00/100) powiększone o należny podatek VAT (według obowiązujących stawek). 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją niniejszej Umowy. 



3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 
4. Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie miesięcznie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 

za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§9 
Wykonawca jest zobowiązany do należytego (w tym terminowego) wykonywania obowiązków związanych  
z realizacją niniejszej umowy i ponosi odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiada za szkody 
spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne Zamawiającego dotyczące przedmiotu zawartej umowy i przyjętych zobowiązań.  

 

§10 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.  

 

§11 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody i następstwa wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania 
usług określonych niniejszą umową. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przy wykonywaniu lub nienależytym wykonaniu przez 
niego obowiązków określonych umową. 

§12 
1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą umową Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 

§13 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego do których 
będzie miał dostęp w trakcie wykonywania czynności przewidzianych w niniejszej umowie. 
 

§ 14 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenia oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
§ 15 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 17 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z umową cywilnoprawną   

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Muzeum 
Wojsk Lądowych w siedzibą w Bydgoszczy oświadcza, że:  
a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (85-641) przy ul. Czerkaskiej 2 

reprezentowane przez Dyrektora.  
b) Inspektorem Ochrony Danych jest prawnik Justyna Ryter, e-mail: doradztwoprawne.ryter@op.pl, tel. 602 151 170, adres: Muzeum 

Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (85-641), ul. Czerkaska 2 – z dopiskiem „do inspektora ochrony danych osobowych”.  
c) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilnoprawnej w oparciu o 

art. 6 ust.1 lit. b) RODO. 
d) dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym 

zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności 
administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.     

e) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.  

f) Wykonawcy przysługuje  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na 
zasadach określonych w przepisach RODO. 

g) Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

2.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej umowy cywilno-prawnej. W przypadku niepodania 
danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.  

3.   Dane osobowe Realizującego dzieło nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
4.   Realizujący dzieło oświadcza, że zapoznał się z brzmieniem niniejszego paragrafu.  
 

§ 18 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
 
 
 
 

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


