
 

 

 
ZBILK.IZ.MK.241.24.2021     Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
 

WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu ...................2021 r. pomiędzy:  
Gminą Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu (z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudzkiego 
52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, REGON 191675557), Zarządem Budynków i Lokali 
Komunalnych w Gdyni jednostką budżetową (z siedzibą przy ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia), 
reprezentowaną przez Katarzynę Tylingo-Chmielewską – Dyrektora jednostki, zwaną dalej 
Zamawiającym 
a  
      REGON:     NIP:     

KRS:     reprezentowanym przez   , zwanym dalej Wykonawcą   

 
 

na zamówienie klasyczne, których wartość jest mniejsza niż 130.000 złotych 
 

 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących 

usług:  

a) wycinka drzew, krzewów i żywopłotów,  

b) wywóz ściętych drzew, gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi wraz 
z utylizacją urobku,  

c) frezowanie pni po ściętych drzewach,  

d) nasadzanie drzew, krzewów wraz z materiałem i pielęgnacją,  

e) pielęgnacja istniejącego drzewostanu, 

f) doraźna pielęgnację krzewów i żywopłotów, 

g) usuwanie wiatrołomów, wywrotów lub wyłamanych konarów,  

h) ocena stanu zdrowotnego drzew, 
 
na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. 
 
2. W przypadku nasadzonych drzew i krzewów pielęgnacja obejmuje następujące czynności:  

a) systematyczne podlewanie drzew i krzewów w okresie letnim,  

b) regularne odchwaszczanie mis – zagłębień wokół posadzonych drzew/krzewów,   

c) usuwanie pędów wyrastających z podkładki i z pnia poniżej nasady korony drzew, 

d) usuwanie złamanych, nadłamanych oraz obumarłych gałęzi drzew i pędów krzewów,   

e) usuwanie odrostów korzeniowych,  

f) wymiana złych lub uszkodzonych palików oraz zniszczonych wiązań drzew,  

g) poprawianie mis przy drzewach,  
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h) uzupełnienie kory w przypadku nasadzeń krzewów, 

i) wykonanie cięć sanitarnych/formujących drzew i krzewów - w zależności od potrzeby,  

j) nawożenie wiosną nowych nasadzeń drzew i krzewów - nawozem o wydłużonym działaniu,  

k) opryski nowych nasadzeń przeciwko szkodnikom i chorobom – w razie konieczności, 

l) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów (dotyczy krzewów),  

m) wymiana chorych, uszkodzonych, obumarłych i zdeformowanych roślin, 
n) utrzymywanie roślin w stanie niepogorszonym. 

 
3. Pod pojęciem pielęgnacji, o której mowa w ust 2 pkt. e i f należy rozumieć cięcia techniczne, 

sanitarne, bądź odmładniające, usuwanie odrostów oraz złamanych/ nadłamanych/ obumarłych 
gałęzi i pędów, podlewanie oraz opryski, kształtowanie koron drzew których wiek nie przekracza 
10 lat, cięcia drzew do wcześniej formowanego kształtu, formowanie krzewów i żywopłotów. 

4. Frezowanie obejmuje odkopanie pnia do głębokości 20cm poniżej poziomu gruntu, umożliwiające 
jego bezpieczne wydobycie. Po wykonanym frezowaniu, teren należy oczyścić i zniwelować do 
poziomu terenu otaczającego oraz w zależności od miejsca wykonanego frezowania uzupełnić 
warstwą ziemi urodzajnej. 

5. Wywóz odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.  
Gatunki drzew, ilość oraz miejsca ich nasadzenia będą uzgadniane z Wykonawcą na bieżąco. 
Decyzje zależą od uwarunkowań terenowych oraz istniejącego drzewostanu na danym terenie.  
W zależności od decyzji Zamawiający przewiduje typowe drzewa do nasadzenia takie jakie 
występują na osiedlach mieszkaniowych (np. klon, lipa, jarząb, robinia) o obwodzie pni powyżej 18 
cm i drzewa liściaste niskopienne na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz krzewy 
ozdobne występujące na terenach zieleni miejskiej. W przypadku terenów objętych ochroną 
Konserwatora Zabytków Zamawiający przewiduje nasadzanie takich roślin jak: jarząb, 
kasztanowiec, lipa i inne drzewa ozdobne liściaste niskopienne o obwodzie pni powyżej 20 cm.  

6. Ocena stanu zdrowotnego drzewa (na pisemne zlecenie Zamawiającego) powinna być 
przeprowadzona przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu chirurgii drzew lub ochrony 
zieleni. 

7. Ilości poszczególnych usług:  
a) wycinka drzew wraz z wywozem gałęzi i konarów – przewidywane - 33 szt.,  

b) wycinka krzewów wraz z wywozem urobku – przewidywane - 5 szt.,  

c) wycinka żywopłotów wraz z wywozem urobku – przewidywane - 25 mb,  

d) frezowanie pni – przewidywane - 18 szt.,  

e) nasadzanie drzew wraz z materiałem – przewidywane - 8 szt.,  

f) nasadzanie krzewu wraz z materiałem – przewidywane - 5 szt.,  

g) pielęgnacja drzew – przewidywane - 100 szt.,  

h) pielęgnacja krzewów – przewidywane - 20 szt., 

i) pielęgnacja żywopłotów – przewidywane - 30 mb, 

j) usuwanie wiatrołomów – przewidywane - 15 szt.,  

k) ocena stanu zdrowotnego drzew – przewidywane - 5 szt.  
 

Konkretne ilości poszczególnych usług będą dostosowane do bieżących potrzeb Zamawiającego, 
co oznacza, że usługi, mogą być zlecane Wykonawcy w ilości mniejszej lub większej niż wskazanej 
w niniejszym ustępie, co Wykonawca niniejszym akceptuje. 

 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności 

objętej przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł na wszystkie i 

jedno zdarzenie oraz że zobowiązuje się do posiadania takiego ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy Zamawiającemu w 

dniu zawarcia umowy.  
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9. Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie administrowanym przez ZBiLK realizowane 

będzie w oparciu ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.55). 

10. Zapytanie ofertowe oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

§2 
WARUNKI REALIZACJI 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, 

zapytaniem ofertowym oraz obowiązującymi przepisami.  

2. Przy wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej 

staranności. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, materiałów 
eksploatacyjnych i własnymi środkami. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i zabezpieczenia terenu, na 

którym wykonywane są wszelkie prace.  

5. Zamawiający uprawiony jest do kontroli sposobu wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz 

zastrzega sobie możliwość kontroli i zgłaszania konieczności dokonania poprawek w zakresie 

wykonywania przez wykonawcę czynności objętych niniejszą Umową. 

6. W ramach kontroli, osoba upoważniona ze strony Zamawiającego ma prawo wskazywania 

wykonawcy właściwego sposobu wykonywania czynności objętych niniejszą umową  i zgłaszania 

zastrzeżeń co do sposobu ich wykonywania. Kontrola należytego wykonywania przedmiotu umowy 

będzie prowadzona w obecności  przedstawicieli lub wyznaczonego pracownika Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada umiejętności i doświadczenie niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy oraz dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym, 

kadrowym i technicznym tj. sprzętem, właściwymi urządzeniami i maszynami, zapewniającym 

wykonanie umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

8. Przedmiot umowy będzie wykonywany na podstawie pisemnego zlecenia, w którym wskazane 

będzie miejsce oraz rodzaj prac wraz z jednostką miary [szt. – ilość sztuk; mb – metr bieżący]. 

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą przez strony odbiory: po każdym 

wykonaniu zleconych prac, o których mowa w §1 ust. 1.. 

10. Z czynności odbioru sporządzony zostanie przez pracownika Zamawiającego wskazanego w §7 ust. 

3 pkt. 2 Umowy pisemny protokół, zawierający ewentualne uwagi. Przy czym Wykonawca 

powiadomi zamawiającego, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o gotowości do 

przeprowadzenia odbioru.  

11. Podpisany przez obie strony protokół bez uwag - stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT. 

12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek udokumentowania prawidłowej 

gospodarki odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac należących do 

przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega, że odpady te nie mogą być umieszczane  

w pojemnikach na odpady komunalne lub przy innych nieruchomościach. Wykonawca dokona 

utylizacji odpadów poza terenem realizacji przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszej 

umowy wobec osób trzecich.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których mowa w §1. 

Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i 

złożenia przez podwykonawcę odpowiednich oświadczeń w zakresie ochrony danych osobowych. 
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15. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne.  

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem umowy m.in koszty wywozu  

i utylizacji urobku, wszelkie koszty związane z wjazdem lub postojem, zajmowaniem pasa jedni 

pojazdów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, odcięciem energii elektrycznej, bądź 

prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

17. W związku z tym, iż miejscem realizacji Umowy są tereny, na których usytułowane są wielorodzinne 

budynki mieszkalne, wykonawca winien zaplanować oraz zorganizować prace w taki sposób, aby 

ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

tak zorganizować prace aby umożliwić użytkowanie obiektów, ciągów komunikacyjnych, ulic, 

terenów rekreacji. Wykonywanie czynności (prac) w ramach Umowy może mieć miejsce w 

godzinach pomiędzy 700 – 2000. 

18. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:  

1) przekazywania Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnych zleceń na wykonanie 
odpowiednich usług, o których mowa w §1 ust.1. 

2) zlecania telefonicznego wykonania usługi w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  
i mienia lub zakłócenia komunikacji potwierdzonego następnie zleceniem pisemnym,  

3) terminowej akceptacji dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę,  

4) uzyskania decyzji na wycinkę drzew Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
Departamentu Środowiska i Rolnictwa, a na terenie objętym ochroną konserwatorską decyzji 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadkach tego wymagających,  

5) przyjmowania od wykonawcy wszelkich uwag i spostrzeżeń dotyczących przedmiotu 
niniejszej umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) terminowego, wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy  
w terminie 14 dni od przekazania pisemnego zlecenia oraz niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 
2 godzin po otrzymaniu zlecenia telefonicznego, potwierdzonego następnie e-mailem, w 
przypadku zagrożenia życia ludzkiego lub zakłócenia komunikacji,  

2) stałego zapewnienia pracownikom wykonującym niniejsze zamówienie publiczne 
zaopatrzenia w środki pozwalające na wykonanie w sposób prawidłowy przedmiotu 
zamówienia, określonego w § 1,  

3) prowadzenia prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ogrodniczej, przepisami zawartymi 
w Ustawie o ochronie przyrody, przepisami BHP, w zakresie wykonywania poszczególnych 
czynności oraz stosowanych środków ochrony osobistej i ostrzegawczej pracowników,  

4) wykonania nasadzeń drzew i krzewów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w zakresie 
lokalizacji oraz gatunków,  

5) sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej po dokonaniu nasadzeń drzew/krzewów, a 
następnie przekazanie jej Zamawiającemu celem przedłożenia dokumentów w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Departamencie Środowiska i Rolnictwa, bądź 
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku do Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

20. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności umownych, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności lub ich poprawy w ciągu 2 dni roboczych, od 
pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.  

21. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości i uchybień przez Wykonawcę w terminie określonym 
w ust. 19, zostanie w obecności obu stron spisany protokół uchybień zawierający ich 
wyszczególnienie z podaniem lokalizacji, gdzie usługa została niewykonana lub wykonana 
nienależycie.  

22. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy, mimo poinformowania go o terminie odbioru, 
protokół sporządzony przez Zamawiającego podczas wizji lokalnej jest wiążący.  
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23. Nie usunięcie nieprawidłowości i uchybień w terminie określonym w ust. 20, będzie skutkowało 
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia i naliczeniem kar umownych.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu usunięcia nieprawidłowości  
i uchybień.  

25. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno w trakcie obowiązywania 

umowy jak i po jej rozwiązaniu wszystkich dokumentów przekazanych przez Zamawiającego oraz 

informacji jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania Umowy.  

 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Szacunkowa wartość Umowy wynosi …………………… zł netto plus podatek od towarów i usług, co daje 

łącznie kwotę ogółem………………………… zł brutto.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn 

rzeczywiście wykonanych czynności wg cen jednostkowych wskazanych w ust.5 pkt a), b) i c): 

3. Ceny wskazane w ust. 5 obejmują wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające  

z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, które zostały określone w zapytaniu ofertowym i 

niniejszej umowie. 

4. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie ponad 

wynagrodzenie określone w ust. 5, ani też zwrot jakichkolwiek kosztów czy wydatków. 

5. Za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie według  

cen netto oraz brutto przedstawionych w poniższych tabelach:  

a) ceny za pielęgnację: 

 

 

 

  

 
 

Rodzaj wykonywanych 
prac 

Jednostka 
miary 

[szt./mb] 

Szacowana 
ilość 

 
Cena 

jednostkowa 
netto [zł] 

Cena netto 
ogółem[zł] 

Cena brutto 
ogółem [zł] 

1 2 3 4 5 6 

Pielęgnacja drzew wraz z 
wywozem urobku (obwód 
pnia na wys. 1,3m) w [cm] 

  
  

 

do 65 cm szt. 25    

66-160 cm szt. 50    

161-300 cm szt. 20    

powyżej 300 cm szt. 5    

Pielęgnacja krzewów 
wraz z wywozem urobku 

szt. 20 
  

 

Pielęgnacja żywopłotów 
wraz z wywozem urobku 

mb 30 
  

 

OGÓŁEM  
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b) ceny za wycinkę: 
 

Rodzaj wykonywanych 
prac 

Jednostka 
miary 

[szt./mb] 

Szacowana 
ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Cena netto 
ogółem [zł] 

Cena brutto 
ogółem [zł] 

1 2 3 4 5 6 

Wycinka drzew wraz z 
wywozem gałęzi i 
konarów (obwód pnia na 
wys. 1,3m) w [cm] 

  

  

 

do 64 cm szt. 10    

65-124 cm szt. 10    

125-190 cm szt. 5    

191-250 cm szt. 3    

251-315 cm szt. 3    

powyżej 315 cm szt. 2    

Wycinka krzewów wraz 
z wywozem urobku 

szt. 5 
  

 

Wycinka żywopłotów 
wraz z wywozem 
urobku 

mb 25 
  

 

OGÓŁEM  
 

 

 
c) ceny za pozostałe usługi: 
 

Rodzaj wykonywanych prac 
Jednostka 
miary [szt.] 

Szacunkowa 
ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Cena netto 
ogółem [zł] 

Cena brutto 
ogółem [zł 

1 2 3 4 5 6 

Frezowanie pni (obwód 
mierzony u podstawy pnia) w 
[cm] 

  
  

 

do 64 cm szt. 3    

65-124 cm szt. 4    

125-190 cm szt. 3    

191-250 cm szt. 3    

251-315cm szt. 3    

powyżej 315 cm szt. 2    

Nasadzenia drzew z 
materiałem 

szt. 8 
  

 

Nasadzenia krzewów z 
materiałem 

szt. 5 
  

 

Usuwanie 
wiatrołomów/wywrotów  

szt. 15 
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Ocena stanu 
zdrowotnego drzew 

szt. 5 
  

 

OGÓŁEM    

 
6. Ceny jednostkowe wskazane w ust. 5 pkt.  a), b) i c) pozostają niezmienne przez cały okres trwania 

Umowy. 
7. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. 

8. Rozliczenia następować będą za faktycznie wykonane usługi w danym miesiącu, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej po zakończeniu danego miesiąca, potwierdzonej 

protokołami odbioru, na rachunek bankowy w niej wskazany (zgłoszony do właściwego US), w 

terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.  Fakturę należy złożyć do dnia 10 

następnego miesiąca w siedzibie ZBiLK.  

9. W przypadku braku zgłoszenia przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w US właściwym 

dla podmiotu, płatność za wystawioną fakturę będzie wstrzymana do momentu pojawienia się 

numeru konta w wykazie Ministerstwa Finansów zwanym „Wykazem podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 

do rejestru VAT.” 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT. 

11. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem poniższych danych:  

 

Nabywca:  Gmina Miasta Gdyni 

Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,  

NIP 5862312326. 

Odbiorca:  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni  

jednostka budżetowa 

   ul. Hugo Kołłątaja 1,  

81-332  Gdynia 

 

13. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 10. Jest to uprawnienie a nie 

obowiązek Wykonawcy.  

14. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

PEFexpert  https://pefexpert.pl/. 

Dane konta Zamawiającego: 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 

Adres PEF: Nr PEPOL – 586 229 58 23 

 

§4 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY  

 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 28.02.2022 r. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.3. 
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3.  Zamawiający może rozwiązać umowę odpowiednio w całości lub w części ze skutkiem 

natychmiastowym także w przypadku:  

1) powierzenia wykonania robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 
2) zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania obowiązków umownych przekraczającej 21 dni, 

pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, 
3) co najmniej trzykrotnego naliczania kar umownych, o których mowa w §5 ust 2 i/lub 4, lub w przypadku 

gdy łączna wartość naliczonych kar umownych osiągnie maksimum określone w §5 ust. 3.  
4. Umowa może zostać wcześniej rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku likwidacji jednostki lub utraty prawa 

do administrowania terenem przez ZBiLK. 

6. W razie wystąpienia 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 bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy.  

 

§ 5 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5% łącznego wynagrodzenia brutto,  za każdy taki 

przypadek. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto.  

4. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku o terminów wskazanych na podstawie   § 

2 ust.19 pkt.1,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł (słownie: 

trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki.  

5. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przenosić będzie 

wartość zastrzeżonej kary. 

6. Należne Zamawiającemu kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy. 

8. Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu przysługuje dochodzenie odszkodowania za straty 
powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy. 

 
 

§ 6 
GWARANCJA 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie 

nasadzeń drzew i krzewów. 

2. Okres gwarancji ustala się na ……………….. miesięcy. 
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3. Przez gwarancję należy rozumieć okres, w którym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania 
wszelkich wad. 

4. Termin gwarancji za wykonane prace nasadzeń drzew i krzewów rozpoczyna się z dniem odbioru 
końcowego na danym terenie. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić braki powstałe  
w przypadku „nie przyjęcia” się nasadzeń drzew, bądź krzewów. 

6. W przypadku ponownych nasadzeń drzew, bądź krzewów termin gwarancji rozpoczyna się  
z dniem odbioru tych roślin i trwa przez okres wskazany w ust 2. 

7. O wykryciu wad w okresie gwarancji, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie 
Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy 
protokół określający wadę, jej istotność i proponowany termin usunięcia. 

8. Powstałe wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady, 

9. Wady ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile 
nie powstały z winy Zamawiającego. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Do bezpośredniego kontaktu podczas realizacji Umowy strony wyznaczają: 

1) Wykonawca wyznacza:     tel.     e-mail:   ____ 

2) Zamawiający wyznacza: ___________________ tel. __________ e-mail: _________________________________ 

O zmianie powyższych osób należy powiadomić drugą stronę na piśmie, zmiana taka nie wymaga 

aneksu do Umowy.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przenoszenia praw  

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych w zakresie 

ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do Umowy.  

7. Strony zobowiązują się do zapewnienia zgodności przetwarzanych danych osobowych ze 

wszelkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr      

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  

w Gdyni jednostka budżetowa, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w 

Gdyni: iod@zblik.gdynia.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z zawarciem i wykonywaniem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (zwanej dalej „ustawa Pzp”) lub na podstawie ustawy 

z dnia 06 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp,   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr   

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

 

 

 

     

 

 

 

             

        (data i podpis wykonawcy  

          lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

1) rozporządzenie 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) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) 

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa treści oświadczenia. (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 


