
1 

 

 
UMOWA ……………………… 

 
zawarta w dniu …………………………  

 
pomiędzy  
 
Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Wincentego Pola 
16, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, REGON: 
276142230, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu: Bogdana Traczyka           
 
zwaną dalej „Zleceniodawcą" 
 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą". 
 

§ 1 
Z dniem …………….. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania:  
 
1. Utrzymanie terenów zielonych lotniska EPGL w Gliwicach o powierzchni: około 133 657 m2 na działkach nr 

221/10, 221/11, 221/12 w Gliwicach obejmujące: 
 

 Teren numer 1 – pas zieleni o szerokości 5 m, przylegający do krawędzi: drogi startowej, drogi kołowania, płyty 

postojowej: 

 

• koszenie oraz zbiórka i wywóz trawy poza lotnisko 

• koszenie 7 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

uwaga: na koszonym terenie znajdują się lampy nawigacyjne – należy zachować ostrożność 

szacunkowa powierzchnia 14 145 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 2 – zabezpieczenie drogi startowej szerokości 80 m, długość od ogrodzenia wschodniego do drogi 

serwisowej zachodniej: 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 7 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 
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szacunkowa powierzchnia 48 090 m2 (po odjęciu nawierzchni utwardzonych, oraz terenu numer 1) 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 3 – teren na wschód od drogi kołowania do ogrodzenia: 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 7 350 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 4 – dojazdy do hangarów: 

 

• koszenie oraz zbiórka i wywóz trawy poza lotnisko 

• koszenie 7 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 2 500 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 5 – skarpa przy wschodniej granicy lotniska: 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 4 950 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Tereny numer 6 – teren zielony działek 221/10 i 221/11: 

 

• koszenie oraz zbiórka i wywóz trawy poza lotnisko 

• koszenie 3 razy w roku 
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• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 4 158 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 7 – teren na zachód od drogi serwisowej zachodniej do ogrodzenia lotniska: 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 4 000 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 8 – rowy przy drodze serwisowej zachodniej (odcinki północne): 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 750 m2 

 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 9 – pas zieleni wzdłuż ogrodzenia, po metrze z każdej strony: 

 

• koszenie oraz zbiórka i wywóz trawy poza lotnisko 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 6 800 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 10 – teren na południe od drogi serwisowej południowej do ogrodzenia lotniska: 
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• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 17 500 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 11 – teren górki z obszarem przyległym: 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 5 200 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 12 – rów przy drodze serwisowej południowej: 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 2 820 m2 

 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 13 – rów przy drodze serwisowej zachodniej (odcinek południowy): 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 450 m2 

 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 14 – teren za kontenerową stacją paliw: 
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• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 1 000 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 15 – teren przy ścieżce rowerowej południowej: 

 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 12 000 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

 

Teren numer 16 – teren przy ścieżce rowerowej zachodniej: 

• koszenie oraz mulczowanie trawy 

• koszenie 3 razy w roku 

• terminy koszeń uzgadniane z Zamawiającym 

 

szacunkowa powierzchnia 1 944 m2 

orientacyjna lokalizacja w załączniku graficznym 

UWAGI ! 

• Wysokość trawy po koszeniu powinna wynosić minimum 3 cm. Wykoszenie na niższą wysokość, może 

doprowadzić do obumarcia trawy 

• Na terenie 1 oraz 2 wysokość trawy nie może przekraczać 15 cm 

• Trawę przeznaczoną do wywozu, należy zbierać w czasie do 48 godzin od skoszenia  

• Koszenie w rejonie lamp nawigacyjnych oraz znaków pionowych należy wykonywać z zastosowaniem 

osłon, aby nie uszkodzić oraz nie zanieczyścić tych urządzeń. W sytuacji, kiedy dojdzie do 

przypadkowego zanieczyszczenia – należy lampy i znaki pionowe oczyścić 
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2. Utrzymanie letnie i zimowe terenów utwardzonych lotniska EPGL w Gliwicach o powierzchni około 43 092 
m2 na działkach nr 221/10, 221/11, 221/12 w Gliwicach obejmujące: 

 
1)   Sprzątanie: 

 

a) Droga startowa z miejscem do zawracania  - 22 600 m2. 

 

b) Droga kołowania     -   3 592 m2. 

 

c) Płyta postojowa     - 10 400 m2. 

 

d) Dojazdy do hangarów    -   2 000 m2. 

 

e) Droga dojazdowa, drogi pożarowe, parking  -   4 500 m2. 

 

Sprzątanie mechaniczne z ręcznym doczyszczaniem miejsc niedostępnych dla sprzętu mechanicznego i 

zebranie śmieci oraz wywóz poza lotnisko – 2 razy w miesiącu. 

Interwencyjne dodatkowe sprzątanie wskazanych rejonów w przypadku takiej potrzeby. 

2) Odśnieżanie: 

a) Droga startowa z miejscem do zawracania  - 22 600 m2. 

 

b) Droga kołowania     -   3 592 m2. 

 

c) Płyta postojowa     - 10 400 m2. 

 

d) Dojazdy do hangarów    -   2 000 m2. 

 

e) Droga dojazdowa, drogi pożarowe, parking  -   4 500 m2. 

 

Wymagane bieżące odśnieżanie mechaniczne oraz ręczne (uzupełniające) w miejscach niedostępnych dla 

sprzętu mechanicznego. Intensywność i metody usuwania śniegu oraz lodu dostosowane do warunków 

atmosferycznych. Dostępność drogi startowej, drogi kołowania oraz płyty postojowej dla operacji 

lotniczych – po 8 godzinach od ustania opadów. 

Wytyczne szczegółowe: 

• krawędzie: drogi startowej, drogi kołowania, płyty postojowej – są wyposażone w lampy nawigacyjne – 

wymagane odśnieżanie pługami wirnikowymi, aby nie uszkodzić oraz nie zasypać lamp w czasie 

spychania śniegu do krawędzi 

 

• do całkowitego usunięcia śniegu i lodu – stosować mocznik lub inny środek, który nie powoduje 

uszkodzeń nawierzchni oraz systemu odwodnienia 

 

• jeżeli nadmiar śniegu z płyty postojowej będzie przekraczał wysokość lamp nawigacyjnych – to będzie 

konieczność usuwania go poza lotnisko 
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§ 2 
1. Zleceniobiorca zapewnia skierowanie do pracy pracowników o odpowiednich warunkach zdrowotnych, 

posiadających właściwe przeszkolenie do wymienionych w § 1 prac, właściwie przeszkolonych w BHP. 
Zleceniobiorca zapewnia skierowanie do pracy pracownika, który będzie w dni robocze oprócz prac 
podstawowych - wykonywał (jeżeli zajdzie taka potrzeba) drobne prace konserwacyjne, czas oczekiwania 
na rozpoczęcie tych prac to 1 dzień. 

2. Zleceniobiorca wyznacza Kierownika/Koordynatora prac do: 
- sprawowania nadzoru nad pracą wykonywaną przez pracowników, 
- bieżących kontaktów pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, 
- dokonywania odbioru wykonanych prac. 
Kierownik / Koordynator prac będzie posiadał ręczną radiostację z pasmem lotniczym (do nasłuchu). 

3. Zleceniodawca ze swej strony, wyznaczy pracowników uprawnionych do dokonywania odbioru prac  
i podpisywania protokołów odbioru. 

4. Zleceniobiorca pokrywa ewentualne szkody wyrządzone przez jego pracowników oraz inne osoby 
działające na jego zlecenie przy realizacji niniejszej Umowy. Zleceniobiorca musi posiadać ubezpieczenie OC 
na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00 złotych. 

5. Zleceniobiorca zapewnia sprzęt niezbędny do utrzymania terenów (prac) wymienionych w § 1. 
Zleceniobiorca zapewnia, stacjonowanie na lotnisku EPGL w Gliwicach ciągnika o mocy powyżej 150 KM, 
który oprócz funkcji podstawowych będzie używany na wypadek sytuacji awaryjnych na drodze startowej – 
kierowca ciągnika będzie dostępny w czasie dnia do 3 godzin od zgłoszenia. 

 

§ 3  
1. Bieżącego Odbioru prac dokonuje upoważniony pracownik Zleceniodawcy poprzez złożenie podpisu na 

druku "Protokół odbioru" - załącznik nr 1. 
2. "Protokół odbioru" prowadzony będzie w 2 egz. po jednym dla Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. 
3. Stwierdzone przez Zleceniodawcę usterki w pracach wymienionych w § 1 będą niezwłocznie usunięte przez 

Zleceniobiorcę. Po usunięciu usterek będzie ten fakt odnotowywany. Trzykrotne powtarzające się usterki, 
na tym samym terenie i tego samego rodzaju mogą być podstawą rozwiązania umowy. 

 

§ 4  
1. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę niewykonania lub nienależytego wykonania usługi lub 

poprawki,  odbierający zawrze uwagę na odwrocie "Protokołu odbioru" oraz odbierze pozostałe wykonane 
czynności. Wpisana uwaga będzie podstawą do pomniejszenia przez Zleceniodawcę o 10% aktualne 
umowne wynagrodzenie miesięczne netto + VAT za usługę, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę z przyczyn 
niezależnych od Zleceniodawcy wynagrodzenie nie przysługuje, a jeżeli usługi nie wykonano lub wykonano 
ją nienależycie w odniesieniu do części powierzchni, wynagrodzenie pomniejsza się proporcjonalnie do 
właściwie wykonanego zakresu Umowy. 

 
 

§ 5 
Wywóz  gruzu, kamieni, gałęzi i odpadów wielkogabarytowych nie jest objęty niniejszą Umową.  

 
 

§ 6  
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wywóz i utylizację odpadów powstałych w związku z wykonywaną 
przez siebie działalnością, zgodnie z obowiązującym prawem. 
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§ 7  
1. Strony ustalają miesięczny ryczałtowy sposób dokonywania rozliczeń. 
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odbiorów miesięcznych za realizację przedmiotu niniejszej Umowy, 

które będą podstawą do wystawiania faktur VAT. 
3. Wartość usług objętych Umową wynosi ………….. zł miesięcznie (słownie: …………………..) netto. 
4. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 zostanie powiększona o należny podatek od towarów  

i usług zgodnie z przepisami prawa. 
5. Miesięczna opłata ryczałtowa, o której mowa w ust. 3, nie będzie waloryzowana przez cały czas trwania 

Umowy. 
6. Zmiana wielkości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany zakresu umowy z uwagi na zmianę obszaru 

objętego umową lub zmianą czynności wymaganych od Zleceniobiorcy wymaga akceptacji Zleceniodawcy  
i zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku zmiany powierzchni terenu koszonego objętego Umową, w szczególności zmiany właściciela 
części terenów stanowiących przedmiot umowy, obniżeniu ulegnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia 
ryczałtowego. Kwota o którą zostanie zmniejszona wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, 
to 1/12 z iloczynu: powierzchni zmieniającej właściciela wyrażona w m2 i ilości koszeń i stawki 0,15 zł/m2 
netto. 

 
§ 8 

1. Faktura płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez 
Zleceniodawcę, na konto Zleceniobiorcy podane na fakturze VAT. W przypadku opóźnienia się 
Zleceniodawcy z płatnością za wykonaną usługę Zleceniobiorca będzie uprawniony do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

2. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.  
3. Strony oświadczają, że pozostają płatnikami podatku VAT. 
 
 

§ 9 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do 30.11.2023r.  
 

§ 10 
Każdorazowa zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 11 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Strony oddają spory wynikłe z niniejszej Umowy sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę 

Zleceniodawcy. 
 

§ 12 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

§ 13 
Strony zobowiązują się do dochowania tajemnicy handlowej wobec osób trzecich w zakresie ustalonych 
warunków Umowy. 
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§ 14 
Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
 
1. Wzór protokołu odbioru prac 
2. Orientacyjne lokalizacje graficzne dla terenów 1 do 16  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..      ……………………………………………… 
     Zleceniodawca:                      Zleceniobiorca: 
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Załącznik nr 1 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 
 

Komisja powołana przez Zleceniodawcę w składzie: 
 
 
1  .............................................................................................. ….. 
 
przy udziale przedstawicieli Zleceniobiorcy:  
 
1 .……………………………………………………………………………………. 

 

dokonała w dniu  .............................................................. odbioru bieżących prac związanych z utrzymaniem terenów lotniska 

EPGL w Gliwicach (przedmiot umowy) zleconych do wykonania przez : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
i stwierdza ich wykonanie/częściowe wykonanie/brak wykonania w okresie: ............................... ……………………………. 
 
 

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia komisji: 
 

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

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

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

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

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

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

 

        Zleceniodawca:         Zleceniobiorca: 

 

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

     nazwisko data i podpis                                                      nazwisko data i podpis 

 
 

 


