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Załącznik Nr 7 do SWZ- wzór umowy 

 

 

UMOWA nr ............... /2021 

 

zawarta w dniu .........2021r. w Puławach pomiędzy:  

 

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców pod  Nr 0000012660, NIP: 716-000-50-79; REGON: 430530676, wysokość 

kapitału zakładowego 7 630 000,00 PLN, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu  - Pawła Iwaszko 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………., z siedzibą w ………………., ul……………………, wpisanym/ą do 

………………………………………………………… pod Nr…………………. 

NIP:……………, REGON:……………, wysokość kapitału zakładowego: 

………………………………… reprezentowanym/ą przez: 

……………………………………/imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta 

Wykonawcy/ 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”   

wspólnie zwanymi „Stronami” 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian, 

ilości oraz parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie 

dokładnych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego – określone jako ZADANIE I oraz 

3 letnią kompleksową pielęgnację faktycznie posadzonego materiału roślinnego z zakresu 

ZADANIA I. 

2) zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian, 

ilości oraz parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 2 do umowy, na podstawie 

dokładnych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego – określone jako ZADANIE II oraz 

3 letnią kompleksową pielęgnację posadzonego materiału roślinnego z zakresu ZADANIA II.  
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§ 2  

TERMIN DOSTARCZENIA, NASADZENIA DRZEW ORAZ  

        3-LETNIEJ PIELĘGNACJI GWARANCYJNEJ 

1.Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dostarczenia i nasadzenia roślin: 15 października 2021r.  

2) 3-letniej pielęgnacji gwarancyjnej drzew od dnia podpisania protokołu odbioru prac, 

związanych z dostawą i nasadzeniem materiału drzew.  

2. Za datę zakończenia dostawy i nasadzeń uznaje się datę potwierdzenia przez 

Zamawiającego odbioru końcowego należycie wykonanej – dostawy i nasadzeń roślin.  

3. Za datę zakończenia 3-letniej pielęgnacji gwarancyjnej - uważa się datę zakończenia 

pielęgnacji po pierwszym, drugim i trzecim roku, każdorazowo potwierdzoną protokołem 

odbioru końcowego prac należycie wykonanej usługi.  

§3 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) dostarczenia, rozładunku i nasadzenia materiału szkółkarskiego na teren lokalizacji 

sadzenia wskazany przez zamawiającego oraz do wykonania 3-letniej pielęgnacji 

gwarancyjnej. Transport i rozładunek materiału szkółkarskiego odbywa się na koszt 

Wykonawcy rozumiany jako koszt wliczony w ceny jednostkowej netto dostawy materiału 

roślinnego,  

2) zabezpieczenia roślin w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Zabezpieczenie roślin w czasie transportu przed uszkodzeniami 

i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi odbywa się na koszt Wykonawcy rozumiany 

jako koszt wliczony w ceny jednostkowej netto dostawy materiału szkółkarskiego,  

3) dostarczenia materiału szkółkarskiego wyprodukowanego zgodnie z zasadami agrotechniki 

szkółkarskiej, obowiązującymi normami oraz zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 

materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich,  

4) realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem warunków i wymagań określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej, wiedzy 

technicznej i doświadczenia, z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych usług oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a także przez 

osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu utrzymania i 

pielęgnacji terenów zieleni,  

5) wykonywania prac objętych niniejszą umową przy wykorzystaniu takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz ochronę 

środowiska. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub przez niego wynajęty winien być 

utrzymany w stanie gwarantującym jego prawidłową eksploatację i w gotowości do pracy, a 

także winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania,  

6) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zapewniając uzyskanie stałego 

efektu estetycznego i użytkowego wykonanego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz bezpieczeństwa użytkowników, wykonania wszystkich prac związanych z 
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realizacją przedmiotu umowy zgodnie z ofertą oraz aktualnie obowiązującymi polskimi 

normami i innymi obowiązującymi przepisami,  

7) koordynowania prac, zabezpieczenia ppoż., przestrzegania przepisów BHP podczas 

wykonywania prac,  

8) oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie,  

9) zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac,  

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu, siedziby i o 

każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację 

przedmiotu umowy,  

11) dostawy i nasadzania drzew odpowiadających parametrom określonym w Załączniku nr 1 

i nr 2 do niniejszej umowy,  

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić systematycznie dziennik prac w okresie 

pielęgnacji, w którym dokonywać będzie wpisu w każdym dniu pracy wyszczególniając datę, 

zakres wykonanych prac, teren na jakim zostały wykonane prace, warunki meteorologiczne, 

inne uwagi wg. potrzeb i ustaleń z Zamawiającym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania (fax lub e-mail) 

Zamawiającego o zaistnieniu zniszczeń, aktów wandalizmu itp. i przesłania dokumentacji 

fotograficznej Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zdarzenia.  

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie  

przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzane z jego winy osobom trzecim w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie trwania umowy ważnego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującego cały zakres wykonywanej w 

oparciu o niniejszą umowę działalności z niewyczerpaną sumą gwarancyjną nie niższą niż 

100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem z wyłączeniem 

franszyzy.  

8. Wszystkie koszty związane z zawarciem i obowiązywaniem umowy ubezpieczenia oraz 

opłacaniem składek ubezpieczeniowych, obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia umowy ubezpieczenia, aż do czasu rzeczywistego 

zakończenia umowy i przedkładania dowodu na tę okoliczność wraz z dowodem zapłaty 

składki przedstawicielowi Zamawiającego - bez odrębnego wezwania, co najmniej na 7 dni 

przed upływem okresu na jaki zawarta była poprzednia polisa, pod rygorem wypowiedzenia 

umowy przez Zamawiającego, z ważnych powodów.  

§ 4  

ODBIÓR MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 

 

1. Zamawiający dokona odbioru materiału szkółkarskiego w wyznaczonym terminie, po 

uprzednim jego zakwalifikowaniu jako materiału właściwego (bez wad).  

2. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji jest miejsce nasadzeń.  

3. Drzewa i krzewy należy dostarczyć zgodnie ze standaryzacją, opisami zawartymi w 
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Załączniku nr 1 i nr 2 do umowy oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający w obecności Wykonawcy nasadzeń, dokona szczegółowej kwalifikacji 

materiału szkółkarskiego. W przypadku stwierdzenia złej jakości materiału, strony sporządzą 

protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad oraz termin do ich usunięcia.  

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 powyżej, stanowić będzie wezwanie Zamawiającego 

skierowane do Wykonawcy o wymianę materiału szkółkarskiego w wyznaczonym terminie. 

Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału szkółkarskiego bez 

zbędnej zwłoki, na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie drzew i krzewów w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich dostarczenie osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Zamawiający może nabyć na 

koszt Wykonawcy taką samą ilość drzew albo żądać od Wykonawcy zapłaty ich wartości, 

zachowując w obu wypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. 

 

§ 5  

PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

 

1. Wykonawca gwarantuje żywotność nasadzonych drzew i krzewów, objętych przedmiotem 

umowy w okresie prowadzonej pielęgnacji liczonej od dnia protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego.  

2. Zamawiający dokona odbiorów po pierwszym, drugim i trzecim roku pielęgnacji 

gwarancyjnej.  

3. W przypadku nienależytego wykonania usług pielęgnacji gwarancyjnej, a mianowicie:  

a) niezgodnym ze sztuką ogrodniczą i przyjętymi normami prowadzeniu prac,  

b) niewłaściwie prowadzoną pielęgnację gwarancyjną (w szczególności brakiem 

systematycznego podlewania oraz prowadzenia pozostałych czynności określonych w 

standaryzacji),  

c) zniszczeniu, uszkodzeniu trawnika lub infrastruktury technicznej (np. sieci uzbrojenia, 

nawierzchni chodnika, alejki, drogi itp.), strony sporządzą protokół, wskazujący zakres wad, 

w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do właściwego wykonania prac oraz naprawy 

zniszczeń, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wskazanym przez niego terminie.  

4. W przypadku nie przyjęcia, uschnięcia, obumarcia (także częściowego) lub uszkodzenia 

drzew i krzewów w trakcie okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić je 

na nowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na własny koszt przy zachowaniu 

parametrów określonych w Załączniku nr 1  i nr 2 do umowy - za wyjątkiem przypadków, 

gdy stwierdzone zostanie, iż wpływ na obumarcie lub uszkodzenia nasadzonych drzew (np. 

dewastacje, kradzieże, itp.), wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności.  

5. Wykonawca jest również zobowiązany do objęcia nowego, wymienionego materiału 

szkółkarskiego pielęgnacją gwarancyjną. W takim przypadku gwarancja Wykonawcy 

obowiązywać będzie także w stosunku do każdego wymienionego w ramach gwarancji 

materiału, przez kolejny okres 36 miesięcy liczonych od dnia protokolarnego odbioru 

wymienionego materiału.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych uchybień i wad, bez względu na 
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wysokość związanych z tym kosztów. O usunięciu uchybień i wad Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego.  

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub uchybień w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad i uchybień, zgodnie z postanowieniami 

protokołu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, będzie on stanowić podstawę do nałożenia kary 

umownej.  

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy  

do kwoty:  

brutto: ................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

w tym:  

netto: .................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

podatek VAT wynosi ..............%, czyli ........................................zł 

(słownie:................................................................................................)  

w tym za:  

a) dostawę i nasadzenie drzew na terenach zieleni ZADANIE I  

do kwoty:  

brutto: ................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

w tym:  

netto: .................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

podatek VAT wynosi ..............%, czyli ........................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

b) pielęgnację gwarancyjną nasadzonych drzew na terenach zieleni ZADANIE I do kwoty:  

brutto: ................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

w tym:  

netto: .................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

podatek VAT wynosi ..............%, czyli ........................................zł  

(słownie:................................................................................................) 

c) dostawę i nasadzenie krzewów na terenach zieleni ZADANIE II 

do kwoty:  

brutto: ................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  
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w tym:  

netto: .................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

podatek VAT wynosi ..............%, czyli ........................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

d) pielęgnację gwarancyjną nasadzonych krzewów na terenach zieleni ZADANIE II do 

kwoty:  

brutto: ................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

w tym:  

netto: .................................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

podatek VAT wynosi ..............%, czyli ........................................zł  

(słownie:................................................................................................)  

 

2. Ceny jednostkowe netto, dotyczące dostawy materiału roślinnego i określone przez 

Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, uwzględniają również transport, rozładunek oraz 

zabezpieczenie roślin w czasie transportu przed uszkodzeniami, niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi.  

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za dostarczenie i nasadzenia materiału roślinnego 

oraz w zakresie usług pielęgnacji gwarancyjnej, zostanie ustalona na podstawie cen 

jednostkowych netto drzew wraz z dostawą, cen jednostkowych netto za ich nasadzenie oraz 

cen jednostkowych netto usług pielęgnacji gwarancyjnej - zawartych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy oraz na podstawie rzeczywiście wykonanej i protokolarnie odebranej 

– dostawy, posadzenia materiału roślinnego oraz usługi pielęgnacji gwarancyjnej z 

doliczeniem podatku VAT.  

4. Wynagrodzenie za dostarczenie i posadzenie materiału roślinnego będzie płatne po 

zakończeniu całości dostawy i nasadzeniu materiału roślinnego, na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, do której dołączony zostanie protokół odbioru należycie 

wykonanej dostawy i nasadzeń.  

5. Wynagrodzenie za wykonanie usług pielęgnacji gwarancyjnej będzie płatne, na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę, płatne po zakończeniu całości dostawy i nasadzeniu 

materiału roślinnego.  

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wskazane w kosztorysie ofertowym 

obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym zakresie. 

Wykonawca nie będzie miał prawa do dochodzenia dodatkowych kosztów ponad 

wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie kosztorysu ofertowego.  

7. Wykonawca wystawi fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym wykonano dostawę i nasadzenia czy też usługę pielęgnacji drzew.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy nr .............................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury.  

9. Faktury należy wystawiać na Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w 

Puławach, NIP 716-000-50-79 z siedzibą ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy i wskazać w nich 
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numer konta Wykonawcy - aktualny na dzień wystawienia faktury.  

10. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

§ 7  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

  

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania  

umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” w wysokości stanowiącej 5 % ceny podanej  

w ofercie, tj. w kwocie ..................... (słownie: .................................................).  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ....................................................................  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy.  

4. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia - w 100% w terminie 30 dni od 

dnia wykonania wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy oraz uznania ich przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.  

5. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub 

kilka z form zabezpieczenia, określonych poniżej:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 110 ze zm.).  

6. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia w przypadku 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, przez które rozumie się jego przedłużenie 

na czas niezbędny do odbioru dostawy i usług i uznania ich przez Zamawiającego za 

należycie wykonane.  

8. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 

wykorzystać zabezpieczenie lub jego część wraz z naliczonymi odsetkami do zgodnego z 

umową wykonania przedmiotu umowy (do zlecenia wykonania na koszt Wykonawcy 

określonego zakresu dostawy, nasadzeń, usługi pielęgnacji gwarancyjnej) lub do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi - na co Wykonawca wyraża zgodę.  

9. Jeżeli po wykorzystaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia wraz z naliczonymi 

odsetkami do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy lub do pokrycia roszczeń z 

tytułu rękojmi, w dyspozycji Zamawiającego pozostanie jakakolwiek kwota zabezpieczenia, 
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Zamawiający zobowiązuje się ją zwrócić w terminie 14 dni od dnia pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi.  

 

 

§ 8  

KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiający ustanawia odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

umowy przez Wykonawcę w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po  

stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w  

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

2) za niedostarczenie części drzew w wysokości 10% jego wartości brutto,  

3) za opóźnienie w dostawie i posadzeniu materiału roślinnego (każdego asortymentu)  

w wysokości 10% wartości materiału roślinnego (każdego asortymentu) brutto  

za każdy dzień opóźnienia,  

4) za opóźnienie w wymianie materiału roślinnego (każdego asortymentu) w przypadku  

stwierdzenia wad w wysokości 10 % wartości materiału roślinnego (każdego  

asortymentu) brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu  

wyznaczonego na wymianę materiału,  

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty  

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.  

4. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych po stronie Wykonawcy,  

może potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża  

zgodę, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający, niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania  

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 9  

GWARANCJA I RĘKOJMIA  

 

 

1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na usługi dokonane w ramach  

realizowanej umowy, liczonej od dnia protokolarnego odbioru całości nasadzeń  

wchodzących w zakres przedmiotu umowy.  

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych na skutek aktów  

wandalizmu, kolizji drogowych i innych czynników zewnętrznych niezawinionych  

przez Wykonawcę a także na skutek wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako  

wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki,  

pożar, na które Strony nie mają wpływu.  

3. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu  
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rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:  

1) o stwierdzeniu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie  

pisemnej, elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w niniejszej  

umowie, wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego  

istnienia wady,  

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale osób  

upoważnionych, reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę. Jeśli Wykonawca w  

terminie określonym w zawiadomieniu, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z  

Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony jednostronnie przez  

Zamawiającego,  

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie protokolarnie potwierdzone przez  

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i  

rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy  

(wykonanie zastępcze), zgodnie z poniższymi postanowieniami i w zależności od  

danego przypadku:  

a) Zamawiający może nabyć na koszt Wykonawcy taką samą ilość drzew albo żądać od  

Wykonawcy zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach roszczenie o  

naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki,  

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania czynienia tj. zwłoki w usunięciu  

stwierdzonych wad w usłudze pielęgnacji gwarancyjnej materiału roślinnego,  

Zamawiający może zachowując roszczenie o naprawienie szkody wykonać czynności  

na koszt Wykonawcy.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi także po  

upływie terminu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tych  

terminów.  

7. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych  

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy  

wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego  

Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny  

korzystać.  

8. Gwarancja Wykonawcy obowiązywać będzie także w stosunku do każdego  

wymienionego w ramach gwarancji materiału szkółkarskiego, przez kolejny okres 36  

miesięcy liczonych od dnia odbioru wymienionego materiału.  

 

§ 10. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji w postaci 

kar umownych lub obowiązku zapłaty odszkodowania dla Wykonawcy, gdy: 

1)Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2)Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub złożono wniosek o ogłoszenie jego upadłości 

lub otwarto postępowanie układowe albo likwidację firmy Wykonawcy. 
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3)Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosi zrzeczenie się 

swojego majątku na rzecz wierzycieli. 

4)Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni roboczych od dnia wprowadzenia 

na teren prowadzenia prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego. 

5)Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

robót zgodnie z umową lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

2.W powyższych przypadkach Wykonawca opuści teren prowadzenia prac dobrowolnie, bez 

dodatkowych wezwań, w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy. 

3.Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku, 

na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty i pokryje koszty 

wprowadzenia drugiej firmy na teren prowadzenia prac. 

4.W przypadku nie sporządzenia inwentaryzacji przez Wykonawcę, Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji bez udziału Wykonawcy, na koszt 

Wykonawcy. 

5.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, bieżące należności służą pokryciu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania 

umowy. 

6.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 11. 

ZMIANY UMOWY. 

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2.Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej umowy w związku z koniecznością 

wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych (dodatkowych) robót 

budowlanych po uzgodnieniu zakresu rzeczowego, terminu realizacji i negocjacjach 

wynagrodzenia oraz podpisaniu umowy dodatkowej lub aneksu. 

3.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

4.Ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy. 

§ 12. 

Zamawiający przetwarzać będzie dane osobowe Wykonawcy zgodnie z Regulacją dot. 

Ochrony Danych: Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawą z dnia 

10 maja 2018r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000, z póź.zm.), a także wszelkimi 

przepisami i regulacjami w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również 

jakiekolwiek jego późniejsze zmiany. Klauzula Informacyjna Zamawiającego stanowi 

załącznik do SWZ. 

§ 13. 
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Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 14. 

Wszelkie ewentualne kwestie sporne mogące powstać z tytułu realizacji postanowień 

niniejszej umowy, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie, a jeżeli to nie 

przyniesie rozstrzygnięcia, to przez właściwy Sąd w Puławach. 

 

 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy w tym: Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. 

§ 16. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

        

Załącznik Nr 1 – Wykaz roślin dla nasadzeń kompensacyjnych Zadanie I  

Załącznik Nr 2 – Wykaz roślin dla nasadzeń kompensacyjnych Zadanie II  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:   

 

  

 

 

 

 

 


