
 

 

 

UMOWA nr ...................... 

 
zawarta w Łodzi dnia ……….........2017 r. 

zawarta pomiędzy:  

ZAMAWIAJĄCYM: 

Miastem Łódź  ul. Piotrkowska 104, NIP: 725-002-89-02 – Zarządem Zieleni Miejskiej  

ul. Konstantynowska 8/10, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

- Ewelinę Wróblewską – p.o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 

 

a 

 

WYKONAWCĄ:  

…………………………………………………….. 

- zwany dalej Wykonawcą 

wybranym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z wymaganiami ustawowymi  

na podstawie …………………..…………………….. 

 

 

Przedmiot umowy  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest:  

– przygotowanie do przewiezienia i transport 16 sztuk donic z posadzonymi drzewami 

z Ogrodu Botanicznego na ul. Piotrkowską, w nieprzekraczalnym terminie  

do 31.05.2017r. (po wcześniejszym ustaleniu konkretnego dnia transportu i wskazania 

konkretnego miejsca gdzie mają być postawione z Zamawiającym ); 

- utrzymanie w/w donic z drzewami na ul. Piotrkowskiej w okresie: od dnia 

ustawienia donic do 31.10.2017 r.; 

- zwiezienie w/w donic z drzewami z ul. Piotrkowskiej do Ogrodu Botanicznego  

w terminie do 31.10.2017r. lub wcześniej na wniosek Zamawiającego (zależnie  

od panujących warunków atmosferycznych) oraz zabezpieczenie ich na zimę (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy); 

- utrzymanie 20 szt. donic z drzewami na pl. Dąbrowskiego w okresie: od dnia 

podpisania umowy do 31.10.2017 r. 

 

- zamówieniem opcjonalnym jest transport donic z drzewami z Placu Dąbrowskiego 

i/lub ul. Piotrkowskiej do Ogrodu Botanicznego i/lub z Ogrodu Botanicznego na Plac 

Dąbrowskiego i /lub ul. Piotrkowską. Maksymalna liczba transportowanych donic  

z drzewami wynosi 9 szt. (w przypadku Pl. Dąbrowskiego 5 szt. i 4 szt. w przypadku 

ul. Piotrkowskiej). 

 



2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Dokładne miejsca ustawienia donic na ul. Piotrkowskiej zostaną wskazane 

Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed ustalonym terminem transportu na ul. 

Piotrkowską. 

4. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zwiezienie donic z drzewami, o czym 

Wykonawca zostanie poinformowany e-mailowo lub pisemnie. 

5. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne  

do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Za jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu i należytą staranność przy 

utrzymaniu  odpowiada Wykonawca. 

7. Wykonawca zapewni, aby nadzorowaniem ww. prac zajmowała się osoba  

z wykształceniem wyższym ogrodniczym oraz posiadająca co najmniej trzyletnie 

doświadczenie w zakresie prac ogrodniczych, wskazana przez Wykonawcę na piśmie, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy (wraz z dostarczeniem kserokopii dokumentu 

potwierdzającego żądane wykształcenie i doświadczenie – załącznik dr 4 do niniejszej 

umowy). 

8. Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji poinformuje Wykonawcę jednostronnym 

oświadczeniem woli o skorzystaniu z tego prawa. Oświadczenie takie jest dla 

Wykonawcy wiążące. W przypadku nie złożenia przez Zamawiającego takiego 

oświadczenia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zakresu 

zamówienia opcjonalnego. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może 

powiadomić wykonawcę w dowolnym okresie trwania niniejszej umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest przetransportować donice w ramach prawa opcji w terminie do 4 dni 

od dnia powiadomienia. 

 

 

 

Odbiory przedmiotu umowy 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 3 

 

1. Odbiór prac dokonywany będzie przez upoważnionych pracowników umawiających 

się stron poprzez podpisane protokołu odbioru prac. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu prace do odbioru na koniec każdego miesiąca  

(w zakresie dotyczącym utrzymania donic z drzewami) oraz po każdorazowym 

przygotowaniu i/lub zabezpieczeniu na okres zimowy i/lub transporcie donic  

z drzewami. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru prac w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. 

3. Koszt poprawienia prac, usunięcia ewentualnych wad w przedmiocie umowy  ponosi 

Wykonawca.  

4. Protokół odbioru stwierdzający należyte wykonanie prac stanowi podstawę  

do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

 

Odbiory prac związanych z bieżącym utrzymaniem drzew i donic  

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować telefonicznie, bądź mailowo 

Zamawiającego o podejmowanych działaniach związanych z przewożeniem oraz 

bieżącym utrzymaniem drzew i donic (z wyłączeniem podlewania drzewa i mycia 

donicy, utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego otoczenia donicy 



oraz usuwania zanieczyszczeń i śmieci z donicy) jak również o każdych 

nieprawidłowościach czy problemach, związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. 

 

2. W przypadku wadliwego wykonania prac związanych z przygotowaniem, 

zabezpieczeniem na okres zimowy, transportem oraz bieżącym utrzymaniem drzew  

i donic, Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia. Termin i zakres 

niezbędnych poprawek i uzupełnień określony zostanie w protokole odbioru o którym 

mowa w § 3 ustęp 1 umowy . 

 

 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie ………………….. zł brutto, słownie złotych: 

……………………………………… w tym należny podatek VAT, zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę. 

2. Na wynagrodzenie opisane w § 5 ustęp 1 składa się: 

 utrzymanie donic z drzewami na ul. Piotrkowskiej płatne w ratach 

miesięcznych po ………………. zł brutto, 

 utrzymanie donic z drzewami na Placu Dąbrowskiego płatne w ratach 

miesięcznych po …………….. zł brutto, 

 przygotowanie donic z drzewami do przewiezienia w wysokości ………….. zł 

brutto, 

 transport donic z drzewami z Ogrodu Botanicznego na ul. Piotrkowską  

w wysokości …………. zł brutto, 

 transport donic z drzewami z ul. Piotrkowskiej do Ogrodu Botanicznego  

w wysokości ………….. zł brutto, 

 zabezpieczenie donic z drzewami na okres zimowy w wysokości 

……………… zł brutto. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia 

w przypadku świadczenia usługi w skali niepełnego miesiąca lub zmniejszenia ilości 

donic. 

4. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 pokrywa wszelkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, tj.: przygotowaniem i transportem 16 

szt. donic z posadzonymi drzewami na ul. Piotrkowską, ich utrzymaniem, 

zwiezieniem i zabezpieczeniem na okres zimowy oraz utrzymaniem 20 szt. donic z 

posadzonymi drzewami na Placu Dąbrowskiego w Łodzi. 

5. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć ilość usług w 

ramach prawa opcji. Dotyczyć to będzie transportu maksymalnie: 5 szt. donic z 

drzewami z Placu Dąbrowskiego do Ogrodu Botanicznego i/lub 5 szt. donic z 

drzewami z Ogrodu Botanicznego na Plac Dąbrowskiego i/lub 4 szt. donic z drzewami 

z ul. Piotrkowskiej do Ogrodu Botanicznego i/lub 4 szt. donic z drzewami z Ogrodu 

Botanicznego na ul. Piotrkowską. Korzystanie z prawa opcji może nastąpić w 

przypadku uszkodzenia donic lub pilnej potrzeby zwiezienia donic z drzewami oraz w 

przypadku posiadania środków finansowych. 



6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całego zakresu rzeczowego 

przewidzianego w ramach prawa opcji. 

7. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości 

Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za zakres prac zlecony przez 

Zamawiającego w składanych przez niego oświadczeniach o skorzystaniu z prawa 

opcji. 

8. Wynagrodzenie w ramach zamówienia opcjonalnego może maksymalnie wynieść 

…………… zł brutto, słownie złotych:………………….., w tym należny podatek 

VAT. 

9. Na wynagrodzenie opisane w § 5 ustęp 8 składa się: 

 transport donic z drzewami z Ogrodu Botanicznego na ul. Piotrkowską  

w wysokości …………. zł brutto, 

 transport donic z drzewami z ul. Piotrkowskiej do Ogrodu Botanicznego  

w wysokości ………….. zł brutto, 

 transport donic z drzewami z Placu Dąbrowskiego do Ogrodu Botanicznego  

w wysokości……………… zł brutto, 

 transport donic z drzewami z Ogrodu Botanicznego na Plac Dąbrowskiego  

w wysokości……………. zł brutto. 

10. Należność wynikająca z wystawionej każdorazowo faktury płatna będzie przelewem 

na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez 

Zamawiającego.  

11. Poszczególne faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na Miasto Łódź  

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, natomiast odbiorcą faktury będzie: Zarząd Zieleni 

Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze  

NIP: 725-002-89-02 

13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 

NIP: …………………….. 

 

 

 

Kary umowne 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez 

Wykonawcę naliczane zostaną kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a. za opóźnienie w przygotowaniu, zabezpieczeniu na okres zimowy, transporcie  

i ustawieniu donic z drzewami na ul. Piotrkowskiej, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 5 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, 

b. za niepodjęcie działań dot. bieżącego utrzymania drzew wraz z donicami  

bądź ich wykonanie w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w opisie 

przedmiotu umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w  § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia lub wykonania niezgodnego  

z opisem przedmiotu zamówienia. 



c. za opóźnienie w usunięciu wad, dokonania poprawek  stwierdzonych przy 

odbiorze, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 5 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu 

usunięcia wad, 

d. za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1, 

e. za nie zwiezienie donicy/donic z drzewami w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego w wysokości 1000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia za każdą 

sztukę donicy z drzewem,   

f. za brak informacji o działaniach podejmowanych przez Wykonawcę w zakresie 

utrzymania drzew wraz z donicami (z wyłączeniem podlewania drzewa i mycia 

donicy, utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego otoczenia donicy 

oraz usuwania zanieczyszczeń i śmieci z donicy) w wysokości 100,00 złotych za 

każdy przypadek nie poinformowania Zamawiającego.   

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może 

dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w kwocie przewyższającej 

wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia należności  

 z tytułu kar umownych.  

5. Kary umowne mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku zamówienia 

opcjonalnego. 

 

 

Odstąpienie od umowy 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca będzie miał prawo odstąpić od umowy w przypadku odmowy, bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmowy podpisania protokołu odbioru 

robót. 

2. Zamawiający poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym  będzie miał 

prawo odstąpić od umowy w przypadku: 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w ciągu 30 dni od dnia 

powzięcia o tym wiadomości przez Zamawiającego, 

c. w przypadku nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę prac 

(w szczególności w zakresie wykonawstwa, zastosowanych materiałów i urządzeń 

i środków ochrony roślin) lub wykonywania ich w sposób niezgodny z przepisami 

prawa zasadami pielęgnacji drzew lub poleceniami Zamawiającego, 

e.  w przypadku rażącego naruszenia wymagań niniejszej umowy, norm przez 

Wykonawcę w terminie 10 dni od chwili wystąpienia danej okoliczności 

uzasadniającej prawo odstąpienia oraz bezskutecznego upływu dodatkowego 

terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie takiej okoliczności. 

2. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo 

przejąć tylko prawidłowo wykonaną część prac oraz odstąpić od umowy  

w pozostałym zakresie. W takim przypadku, Zamawiający może żądać naprawienia 

wynikłej stąd szkody w pełnym zakresie, w tym m. in. poprzez obciążenie 

Wykonawcy wszelkimi kosztami i wydatkami związanymi z samodzielnym 

wykonaniem pozostałej części prac lub powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia 

innemu wykonawcy. 



3. W przypadku odstąpienia od całości lub części niniejszej umowy, Wykonawcy nie 

przysługują względem Zamawiającego inne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę 

wynagrodzenia za  prace  prawidłowo wykonane do dnia doręczenia drugiej stronie 

oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, które zostały odebrane przez 

Zamawiającego.  

4. Obliczenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi w oparciu o ceny zgodne z  załączonym do umowy  formularzem ofertowym 

Wykonawcy. 

5. Strony postanawiają, iż pomimo odstąpienia od Umowy, postanowienia  

w przedmiocie rękojmi nadal obowiązują w odniesieniu do prac odebranych przez 

Zamawiającego w trybie określonym w ust. 3, a także nadal obowiązują 

postanowienia dotyczące kar umownych i roszczeń odszkodowawczych  

z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Oświadczenie o odstąpieniu 

powinno być złożone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji  

o powstaniu przyczyny odstąpienia. 

7. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej, w postaci aneksu  

i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

 

Personel i przedstawiciele stron 
 

§ 8 

 

1. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą 

oraz reprezentowania interesów Zamawiającego podczas realizacji umowy jest: 

………………………………………………… 

2. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów i ustaleń  

z Zamawiającym oraz reprezentowania interesów Wykonawcy podczas realizacji 

umowy jest: ………………………………………….. 

3.  W przypadku zmiany przedstawicieli, Strony zobowiązane są do wzajemnego 

informowania o zmianach w formie pisemnej, w terminie bezzwłocznym. Zmiana 

przedstawicieli nie wymaga zmiany umowy.  
 

 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

§ 9 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % kwoty maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

wynikającego z umowy tj. …………………. w następujących formach 

dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

a) w pieniądzu tj.: ……………………… na konto Zamawiającego w 

………………………………………………………………… 

b) w formie …………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1, zostanie 

zwrócone zgodnie z art. 151 Prawo zamówień publicznych, w ciągu 30 dni od dnia 

odbioru końcowego całego zakresu prac i uznania przez Zamawiającego przedmiotu 

umowy za należycie wykonany. 

3. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i powstałych odsetek, w przypadku 



niewykonania, nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia, we wskazanym 

terminie wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający może pokrywać wszelkie 

należności, jakie powstaną i będą obciążać Wykonawcę w związku z wykonaniem 

umowy, a w szczególności: pokrywać kary umowne, koszty naprawy wad i usterek. 

 

 

Forma zmiany umowy, odstąpienie od umowy (brak interesu publicznego), 

ubezpieczenie  

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania 

formy pisemnej i potwierdzenia ich przyjęcia przez obie strony. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.   

§ 11 

 

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy zł) od następstw wynikłych w trakcie wykonywania prac, zobowiązuje się do jej 

kontynuacji przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca przez cały okres 

trwania umowy zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty ubezpieczenia, do kwoty 

wskazanej w zdaniu poprzednim, w przypadku dokonania wypłat odszkodowań z 

zawartej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać 

aktualną polisę oraz dowód uiszczenia opłaty.  

2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem usługi, brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej – to Wykonawca na swój koszt lub w ramach polisy 

ubezpieczeniowej, odtworzy uszkodzoną własność lub wypłaci stosowne 

odszkodowanie. 

3. Jeżeli w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem prac nastąpi szkoda 

na osobach lub mieniu osób trzecich – Wykonawca zobowiązany jest do jej 

naprawienia; obowiązek naprawienia szkody obciąża Wykonawcę, który wyrządził 

szkodę w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy. 

 

 

Postanowienie końcowe  

 

§ 12 

 

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego 

przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 13 

 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  

 

§ 14 

 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Integralną częścią umowy są: 

a. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 

b. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 

c. Kopia polisy OC Wykonawcy – Załącznik nr 3 

d. Kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego  

    żądane wykształcenie i doświadczenie osoby nadzorującej realizowane prace będące 

przedmiotem umowy – Załącznik nr 4 

 

 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  

 

 

 


