
    Załącznik nr 4 a do SIWZ  ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017 
 

PROJEKT UMOWY 

Umowa Nr   ………/0220/ ZZM/2017 

zawarta w Łodzi w dniu    …………………….. 

pomiędzy Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (NIP 7250028902) – 

Zarządem Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, w imieniu którego 

działa: 

Milena Olczak – Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej d.s. Finansowych  

i Administracyjnych, zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” 

a 

firmą ………………………………………………………………………………,  

posiadającą NIP: ………………………….  REGON: ……………………..,  w imieniu której 

działa:  

………………………………………………………………., 

Zwaną dalej ,,Wykonawcą”, 

Wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.). 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie 

zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych na starodrzewiu w ilości 114 drzew na 

cmentarzach komunalnych w Łodzi. 

2. Miejsca wykonywania usługi:  

Cmentarz Komunalny ,,Doły”  - Al. Palki 9 , Łódź, 

Cmentarz Komunalny ,,Szczecińska” – ul. Hodowlana 28/30, 

Cmentarz Komunalny ,,Zarzew” – ul. Przybyszewskiego 325. 

3. Zakres prac obejmuje: 

 Usuwanie gałęzi obumarłych oraz nadłamanych, 

 Usuwanie jemioły, 

 Przycięcie gałęzi w celu utrzymania uformowanego kształtu korony, 

 Wywożenie na bieżąco większych gałęzi i zrębkowanie pozostałych, 

 Porządkowanie terenu bezpośrednio po zakończeniu prac na danym cmentarzu, 

 Oznakowanie drzew, przy których wykonano zabiegi znaczkami z trwałego 

materiału (tworzywo sztuczne lub nierdzewny metal) z numerem: ,,nr kolejny 

w zadaniu/17. 

 Sporządzenie wykazu tabelarycznego drzew objętych zabiegami z podaniem: 

numeru kolejnego zgodnego z założonym znaczkiem, lokalizacji, obwodu 

pnia, 

 Wykonanie 4 tablic pamiątkowych o wymiarach 40 x 30 cm, z nazwą zadania, 

logotypem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi wraz z informacją o dofinansowaniu ze środków 

z WFOŚiGW. Tablice należy zamontować przy bramach cmentarnych 

w miejscu uzgodnionym z kierownikami nekropolii. Tablica powinna być 

wykonana z materiału typu Dibond o grubości 3 mm . Szczegóły dotyczące 

wyglądu tablicy oraz montażu będą uzgodnione  

z Zamawiającym. 

4. Wymagania Zamawiającego: 

 Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania prac w koronach drzew 

metodą alpinistyczną. 



  ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017 

 Czas wykonywania robót: dni robocze w godz. 8
00

-15
00

, po uprzednim 

uzgodnieniu harmonogramu z kierownikami poszczególnych nekropolii, tak 

aby prowadzenie prac nie zakłócało odbywających się ceremonii 

pogrzebowych. 

 W przypadku utrzymujących się przez dłuższy czas niekorzystnych warunków 

atmosferycznych (długotrwałe obfite opady itp.) Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany czasu wykonywania prac  (wydłużenie czasu po godz. 15
00 

lub w soboty) w porozumieniu z kierownictwem cmentarzy. 

 Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytego zabezpieczenie terenu 

prowadzonych prac z uwzględnieniem znajdujących się w pobliżu grobów. 

5. Szczegółowy wykaz drzew, przewidzianych do objęcia zabiegami, stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapewni realizację prac o charakterze technicznym przez ………… osób 

mającymi doświadczenie przy pielęgnacji drzewostanu, z których każdy wykonał 

należycie pielęgnację metodą alpinistyczną co najmniej 100 drzew. 

7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym 

wykonywaniu robót pielęgnacyjnych oraz porządkowych (tj. w szczególności prace 

porządkowe, zrębkowanie gałęzi, oznakowanie drzew) składających się na przedmiot 

zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej 

przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - 

Kodeks pracy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika(ów) na podstawie umowy o pracę na 

czas trwania zamówienia, nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej 

umowy. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować tę informację raz na kwartał 

składając do siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi pisemne oświadczenie, nie 

później niż do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca 

zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej 

osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą. 

Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Uwzględniając zapis ust. 7, Zamawiający wymaga, aby: 

a. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy,  dostarczył Zamawiającemu 

wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im 

wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

b. wykaz, o którym mowa w ust. 8 lit. a był aktualizowany na bieżąco tj. 

w przypadku każdorazowych zmian personalnych w terminie 7 dni od 

zaistnienia zmiany. 

c. roboty były faktycznie wykonywane przez osoby wymienione w wykazie, 

o którym mowa w ust. 8. lit. a. 

 

§ 2. 

1. Za prace, określone w § 1, strony ustalają (zgodnie Formularzem ofertowym 

Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 1) cenę ryczałtową netto w 

wysokości:…………………………………… (słownie:………………………..), 

brutto w wysokości: ………………………………. 

(słownie:………………………………………………), w tym podatek Vat  

w wysokości:………………………………….., z czego: 

 Koszt pielęgnacji drzew: ……………………………………. 



  ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017 

 Koszt uprzątnięcia terenu +oznakowanie +tablice: …………………………………. 

2. Powyższe kwoty uwzględniają wszystkie czynności wymienione w § 1 oraz koszty 

zakupu materiałów.  

 

§ 3. 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace określone w § 1 od dnia podpisania umowy do  

dnia ……………………….  

  

§ 4. 

1. Wykonawca zapewni na okres obowiązywania umowy Polisę Ubezpieczeniową 

obejmującą odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków spowodowane działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy, na wartość co 

najmniej 100 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Polisę Ubezpieczeniową, 

o której mowa w ust. 1 najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. W przypadku upływu terminu obowiązywania w/w Polisy Wykonawca zobowiązany 

będzie przedstawić do wglądu Zamawiającemu każdy następny dokument 

ubezpieczenia najpóźniej w terminie 3 dni po rozpoczęciu terminu jego 

obowiązywania. Brak przedstawienia takiego dokumentu może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

 

§ 5. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 2 ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia, 

b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 1 

% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia liczony od terminu usunięcia wad, 

c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1.  

d. za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności o których mowa w  

§ 1 ust. 6, przez osoby nieujęte w wykazie pracowników o którym mowa w § 1 

ust. 7 – w wysokości 150 zł. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar w 

sytuacji, gdy Wykonawca udokumentuje fakt wcześniejszego zatrudnienia 

takiej osoby na podstawie umowy o pracę. 

e. za każdy przypadek stwierdzenia niewykonywania usługi przez osoby 

wskazane w ofercie w tym: 

- za pierwszy przypadek stwierdzenia niewykonywania usługi przez osoby 

wskazane w ofercie, o których mowa w § 1 ust. 6 w określonej ilości, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1. 

- za drugi i każdy kolejny przypadek stwierdzenia niewykonywania usługi 

przez osoby wskazane w ofercie, o których mowa w § 1 ust. 6 w określonej 

ilości, w wysokości po 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§ 2 ust. 1. 

3. Zamawiający  ma prawo dokonywać potrąceń kar umownych, o których mowa w ust. 

2 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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4. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w ust. 2 nie pokryją poniesionej 

szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

5. Niezależnie od przewidzianych w pkt. 1 kar umownych strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 6. 

1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi gotowość odbioru na piśmie. Zamawiający 

wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

2. Bezzwłocznie po dokonaniu odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w trakcie odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usuniecie 

stwierdzonych wad. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 

o usunięciu wad na zasadach określonych w ust. 1. Zamawiający wyznaczy termin 

odbioru robót zakwestionowanych zgodnie z zasadami powyżej. 

3. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty protokolarnego odbioru prac. 

4. Dane do faktury: 

Nabywca: 

Miasto Łódź 

Ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

NIP: 7250028902 

Odbiorca faktury: 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac, potwierdzający ich 

wykonanie bez zastrzeżeń., 

6. Wykonawca, wraz z fakturą, składa wykaz osób, które wykonywały prace o których 

mowa w § 1 ust. 6, a także oświadczenie, że przez cały okres wykonywania prac 

osoby te były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – 

Kodeks pracy z przynajmniej minimalnym, obowiązującym wynagrodzeniem. 

7. Należność za wykonanie prac zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem 

na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury  

Zamawiającemu. 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzonych prac zapewnić bezpieczeństwo 

osób trzecich. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim i Zamawiającemu w związku z wykonywanymi pracami. 

 

§ 8. 

1. Do nadzoru nad realizacją prac objętych umową strony wyznaczają swoich 

przedstawicieli:  

a. Zamawiający: 

CK ,,Doły” – Agnieszka Kosicka, tel. 42 678-60-27, kom. 519 624 059, 

CK ,,Szczcińska” – Bożena Grzywacz, tel. 42 655-82-67, kom. 519 624 360, 

CK ,,Zarzew” Helena Maciejewska, tel. 42 649-17-62, kom. 519 623 884; 

b. Wykonawca: ………………….. 
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2. W przypadku zmiany przedstawicieli, Strony zobowiązane są do wzajemnego 

informowania o zmianach w formie pisemnej, w terminie bezzwłocznym. 

3. Na wniosek Zamawiającego (przekazany telefonicznie, faksem lub drogą telefoniczną) 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego skierowania swojego 

przedstawiciela do udziału w kontroli. W przypadku niestawienia się przedstawiciela 

Wykonawcy, Zamawiający  sporządzi jednostronny protokół kontroli, który  

w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac, będzie podstawą do 

obniżenia lub nie wypłacenia wynagrodzenia i naliczenia kar umownych. 

 

 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty oprócz przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień 

zawartej umowy, muszą zostać one udokumentowane. Zmiana istotnych postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie zmiany terminu wykonania umowy,  

w przypadkach udokumentowanych i niezawinionych przez Wykonawcę,  

w szczególności takich jak: 

a. Wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń, niezawinionych przez żadną ze stron, których 

Strony nie były w stanie przewidzieć, 

b. Wystąpienie warunków pogodowych, które będą skutkowały pogorszeniem stanu 

zdrowotnego drzew w przypadku wykonania usługi, 

c. Wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających lub w znacznym stopniu 

utrudniających prowadzenie prac ogrodniczych.  

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, określony w § 3 umowy, może ulec 

wydłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej lub w znacznym stopniu 

utrudniającej wykonywanie prac. 

 

§ 10. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, oprócz przypadków 

wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, również w razie istotnej zmiany 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 4 może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistniałych podstawach od 

odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac w ciągu 1 tygodnia od umownego terminu 

ich rozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystąpił do ich realizacji, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego; 

b. Wykonawca przerwał realizację prac objętych umową i przerwa ta trwa dłużej niż  

1 tydzień; 

c. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej 

umowy. 
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5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego  

w terminie 7 dni od daty odstąpienia, sporządzi wykaz wykonanych usług, według 

stanu na dzień odstąpienia. W przypadku braku współdziałania Wykonawcy przy 

sporządzaniu wykazu, Zamawiający jednostronnie sporządzi w/w wykaz, który będzie 

stanowił podstawę do dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego , ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawne. 

 

§ 12. 

W przypadku sporów mogących powstać na tle wykonania niniejszej umowy strony 

poddają orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Umowę podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 


