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UMOWA Nr SPZ.273.2.2023  

zawarta w Zamościu w dniu _____.2023 r. pomiędzy Miastem Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-400 

Zamość, NIP 922-269-74-72, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. 

Kilińskiego 86, 22-400 Zamość, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora     - Marcina Nowaka, 

Głównego Księgowego   - Monikę Gancarz, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a _____________________________ reprezentowaną przez: 

_____________ - ________________ 

zwanym dalej  „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 

podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 

ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzono zostało 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej p.z.p. 

 

 

§ 1. 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę, posadzenie i pielęgnację 

drzew w okresie udzielonej gwarancji w pasie drogowym ulicy Szczebrzeskiej, pozostających w 

administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.  

2. Zakres prac, parametry jakościowe materiału roślinnego określa Opis przedmiotu zamówienia - 

załącznik nr 1. 

3. Polisa OC stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik Nr 3 do umowy. 

 

 

§ 2. 

[Okres realizacji umowy] 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od daty podpisania umowy do dnia 30 maja 2023 roku.  

 

§ 3. 

[Warunki wykonania umowy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności oraz 

przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się koordynować i prowadzić na własną odpowiedzialność wszelkie 

działania związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą z lokalizacją nasadzeń,  

w formie cyfrowej. Pliki mają być przygotowane w formacie .pdf, lub .doc  i zawierać informację 

o lokalizacji, parametrach oraz gatunku/odmianie każdego drzewa i krzewu. 
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4. Zamawiający ma prawo do oceny materiału roślinnego. Kontrola materiału roślinnego odbywać się 

będzie w miejscu składowania materiału roślinnego przed rozwiezieniem w wyznaczone miejsca 

nasadzeń. Z odbytych kontroli Zamawiający sporządzi protokół kontroli, w którym stwierdzone 

zostaną wszelkie wykryte w czasie kontroli nieprawidłowości. Kontrola w miejscu składowania nie 

jest równoznaczna z odbiorem materiału roślinnego. 

5. Prawidłowe wykonanie zamówienia objętego umową potwierdzone zostanie w protokołach odbioru 

podpisanych przez Strony. 

6. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny prac prowadzonych przez Wykonawcę przez cały okres 

trwania umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swojego 

przedstawiciela do udziału w kontroli lub odbiorach w ciągu 2 godzin od zgłoszenia telefonicznego 

i mailowego Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy lub odmowy 

podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny, który będzie podstawą do 

naliczenia kar umownych. 

7. Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu umowy stwierdzone zostaną w protokole odbioru 

podpisanym przez Strony, ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości, w tym: braku posadzenia drzew 

lub krzewów lub/i zakresu stwierdzonych wad. Protokół będzie stanowił wezwanie do wykonania 

nasadzeń lub/i usunięcia bądź naprawienia wad i podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie 

z § 7 ust. 1 pkt 1), 3), 4). Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia nieprawidłowości w 

wykonaniu umowy na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru skorygowanych prac, wykazanych jako wadliwe lub brak 

nasadzeń w protokole odbioru, Zamawiający dokona ich oceny oraz sporządzi protokół odbioru prac 

skorygowanych. W przypadku stwierdzenia niewykonania usunięcia lub/i wymiany materiału 

roślinnego na zgodny z warunkami umowy, zostaną naliczone kary umowne zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 

2).  

8. Do dnia 30 maja 2023 roku dokonany zostanie odbiór dostawy i posadzenia drzew oraz krzewów, 

z którego sporządzony zostanie protokół odbioru sadzenia drzew i krzewów, o którym mowa 

w ust. 7.  

9. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony i posadzony materiał roślinny od dnia spisania 

protokołu odbioru sadzenia drzew i krzewów na okres 36 miesięcy. 

10. Wykonawca, w ramach gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego 

obumarłego lub w złej kondycji zdrowotnej na wolny od niżej wymienionych wad w przypadkach, 

gdy w okresie gwarancji stwierdzone zostanie: 

1) obumarcie drzewa lub krzewu; 

2) brak ulistnienia 50% i więcej pędów w koronie drzewa; 

3) obumarcie przewodnika drzewa; 

4) gdy drzewo wytworzy koronę z pąków śpiących; 

Wystąpienie jednego lub kilku łącznie ww. wad i objawów złej kondycji zdrowotnej kwalifikuje drzewo 

do wymiany. 

11. W terminach : do 15 czerwca 2024 roku, do 15 czerwca 2025 roku oraz do 15 czerwca 2026 roku 

zostaną przeprowadzone roczne przeglądy stanu zachowania posadzonych drzew z udziałem 

Wykonawcy i Zamawiającego oraz sporządzony i podpisany protokół odbioru posadzonych drzew, 

w którym opisany będzie stan każdego drzewa, z wyszczególnieniem lokalizacji i ilości drzew do 

wymiany ze względu na wady skutkujące koniecznością wymiany materiału na wolny od wad 

wskazanych w ust. 10 powyżej.  

12. W przypadku, gdy posadzone drzewa lub krzewy nie podejmą wegetacji w terminach wskazanych w 

ust. 11 powyżej lub w protokole odbioru posadzonych drzew zostaną stwierdzone inne 

nieprawidłowości wskazane w ust. 10 powyżej, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest 

do nieodpłatnego usunięcia drzew lub krzewów i wymiany materiału na materiał z pojemnika, o 
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parametrach nie mniejszych niż usunięte drzewa lub krzewy, w terminie do 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru sadzenia.  

13. W przypadku niewykonania usunięcia lub/i wymiany wadliwego materiału roślinnego zgodnie z 

warunkami określonymi w ust. 12 powyżej Zamawiający naliczy karę zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 2). 

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia drzew lub krzewów na własny koszt w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w protokole kontroli. 

 

§ 4. 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy w formie ………………... Potwierdzenie wniesienia 

zabezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

2. Wniesione zabezpieczenie służy zabezpieczeniu i pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad w okresie gwarancji, 

w szczególności  roszczeń Zamawiającego  wobec Wykonawcy  o zapłatę kar umownych i zostanie 

zwrócone w terminie 30 (trzydziestu) dni od uznania należytego wykonania umowy i przyjęcia  

przedmiotu umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonanego tj. odebranego w formie 

protokołu odbioru. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Miasto Zamość, w ramach którego 

działa Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w umowie. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 52 1020 5356 0000 1102 0007 7776. 

9. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu musi zawierać 

w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 

NA UL. SZCZEBRZESKIEJ W ZAMOŚCIU” i należy go przedstawić przed podpisaniem Umowy. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie i ustawie Pzp.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 
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12. W przypadku przedłużenia czasu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tego 

wydłużenia, Wykonawca ma obowiązek w dniu zawarcia aneksu do umowy przedstawić 

Zamawiającemu stosowny aneks do gwarancji/poręczenia albo nową gwarancję/poręczenie lub 

wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce, gwarantujące zachowanie ciągłości i wysokości 

zabezpieczenia. W przypadku gdy nie zostanie wniesione zabezpieczenie gwarantujące zachowanie 

ciągłości i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający w celu 

zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu 

poprzez potrącenie jej z najbliższej płatności za fakturę Wykonawcy. 

 

 

§ 5. 

[Wynagrodzenie. Terminy zapłaty] 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 i §2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: _________ zł (słownie: ___________/100) netto, plus 

należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT __% o wartości _________ zł (słownie: ________/100), 

łączne wynagrodzenie brutto _______ zł (słownie: __________________/100), ustalone na podstawie oferty 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował 

po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.   

3. W przypadku braku dowodów, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się 

do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.2, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może: 

9. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

10. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

11. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o którym mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 

13. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr ________________ według 

wystawionych przez niego faktur częściowych do 80% wykonanych robót w terminie do 30 dni od 

daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury, a w przypadku faktury końcowej do 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie 

wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 

30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 

dokumentów.    

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktur częściowych i 

faktury końcowej za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót.     

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

16. Podstawą do wystawienia faktur VAT są protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru 

końcowego wykonanych robót bez usterek. 

17. Na fakturze należy wskazać numer umowy oraz jako: 

a)      Nabywcę: 

Miasto Zamość 

Rynek Wielki 13 

22-400 Zamość 

NIP: 922-269-74-72 

 b)     Odbiorcę i płatnika: 

Zarząd Dróg Grodzkich w 

Zamościu 

ul. Kilińskiego 86 

22-400 Zamość  

18. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, 

wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej 

Umowy.  

19. Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane na adresu e-mail: 

mgancarz@zdg.zamosc.pl 

20. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury 

elektronicznej. 

21. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury 

elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego 

wskazanej powyżej. 

22. Zapłata należności dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane 

przez Wykonawcę, określone w sporządzonym każdorazowo protokole odbioru. 

24. Za roboty niewykonane, choć ustalone zakresem prac, wynagrodzenie nie przysługuje. 

25. Zamawiający oświadcza, że: 

1) będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, 

mailto:mgancarz@zdg.zamosc.pl
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26. 4Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej1. 

§ 6. 

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej 

na kwotę nie niższą niż 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. Kserokopia 

właściwej polisy ubezpieczeniowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

stanowi załącznik nr 2 do umowy i zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

podpisania umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy, w trakcie trwania umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia nowej polisy w terminie 7 dni od momentu jej podpisania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości okresu objętego polisą ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich 

na działania lub zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem 

Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania oraz powiadomi 

Zamawiającego o sposobie załatwienia danej sprawy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, mogące 

powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z umową wykonywania prac. 

 

§ 7. 

[Kary umowne] 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy: 

1) w przypadku niewykonania posadzenia materiału roślinnego w terminie określonym w § 2 

w wysokości 500 zł za każde drzewo lub krzew;  

2) w przypadku niewykonania usunięcia lub/i wymiany wadliwego materiału roślinnego na zgodny z 

warunkami umowy, w wyznaczonym terminie określonym w § 3 ust. 12 Zamawiający naliczy karę 

w wysokości 100% jednostkowej ceny brutto zgodnie z załącznikiem nr 3 za każde drzewo lub 

krzew; 

3) w przypadku posadzenia materiału roślinnego niezgodnego z parametrami określonymi 

w załączniku nr 1 do umowy, w wysokości 200 zł za każde drzewo lub krzew. W takim przypadku 

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia lub/i wymiany drzewa lub krzewu zgodnie z 

zapisami § 3 ust. 7; 

4) w przypadku wykonania sadzenia niezgodnie ze standardami jakościowymi wykonania prac, wg 

załącznika nr 1 do umowy, w wysokości 100 zł za każde drzewo lub krzew. W takim przypadku 

Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia nieprawidłowości na własny koszt, w terminie 2 

dni od stwierdzenia nieprawidłowości. Niedotrzymanie wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu będzie skutkowało naliczeniem kary w wysokości 50 zł za każde drzewo lub krzew za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) w przypadku realizacji prac określonych w umowie przez inne podmioty, niż wymienione w § 8 

ust. 1 umowy w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy 

za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20%  wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust.1. 

 
1 Dotyczy tylko wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 
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3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie 

przez Zamawiającego, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub pobrania ich z wniesionego 

Zabezpieczenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub wniesionego Zabezpieczenia Wykonawca zobowiązuję się do zapłaty 

kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty 

księgowej. 

4. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

Umowy. 

7. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz korekty 

już wykonanych prac. 

 

§ 8. 

[Realizacja umowy przez Podwykonawców] 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac. 

[lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie].  

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców w 

poniżej określonym zakresie prac: 

1) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [………………….........................] 

2) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [………………..……………………..] 

2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja 

z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego poinformowania 

Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian do ust. 1 w formie aneksu do umowy.  

3. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 

 

§ 9. 

[Rozwiązanie umowy] 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w niewykonanej części ze skutkiem 

natychmiastowym na przyszłość w przypadku: 

1) gdy zwłoka w wykonaniu umowy w stosunku do któregokolwiek ze wskazanych w umowie lub 

uzgodnionych z Zamawiającym terminów sadzenia, usunięcia lub wymiany drzew przekroczy 14 

dni, 

2) naruszenia przez Wykonawcę w sposób rażący szczegółowych warunków realizacji zamówienia 

określonych w załączniku nr 1 do umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania, 

3) gdy łączna wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy przekroczy kwotę 20% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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3. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, Zamawiający ma prawo skorzystać z 

uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie 

uzasadniającej odstąpienie. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia od 

umowy, obowiązany jest sporządzić z udziałem Zamawiającego protokół określający zakres prac 

będących w toku na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace 

wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 10. 

[Osoby odpowiedzialne za realizację umowy] 

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

………………………………, tel. ……………..,  e-mail: ……………………….  

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za stałe nadzorowanie prac i wyznaczoną do kontaktów 

z Zamawiającym jest: 

 ……………………, tel. ………………….,  e-mail: ……………………….  

3. Zamawiający wymaga, aby osoba wymieniona w ust. 2 zapewniała stały nadzór merytoryczny prac 

w trakcie trwania umowy. 

4. Zmiana osoby lub danych określonych w ust. 1, 2 następuje przez zawiadomienie drugiej strony 

pisemnie lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 11. 

[Zmiany umowy] 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie. 

 

§ 12. 

 

[Postanowienia końcowe] 

1. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na osoby 

trzecie ani w całości ani w części bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Dotyczy to w szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.  

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy uznane będzie za nieważne z mocy prawa, prawomocnego 

orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji innego uprawnionego organu administracji publicznej, albo 

jeżeli wskutek zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany interpretacji przepisów przez 

organy stosujące prawo, istnieje wysokie prawdopodobieństwo uznania za nieważne niektórych 

postanowień umowy, strony z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa niezwłocznie 

podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowień nieważnych lub postanowień, które mogą być 

uznane za nieważne, innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel 

gospodarczy. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

mailto:awalczak@zzw.waw.pl
mailto:marzena.szklarzewska@gmail.com
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4. Strony zobowiązują się polubownie rozwiązywać spory powstałe na tle realizacji postanowień umowy. 

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do jego 

rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy. 

7. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – Zakres prac, parametry jakościowe materiału roślinnego - Opis przedmiotu 

zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Polisa OC, 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik Nr 4 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


