UMOWA …….…..……../2019
zawarta w dniu …………………r. w Siechnicach pomiędzy:
Gminą Siechnice z siedzibą w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,
NIP: 912-100-56-91, REGON 931935129, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działa:
Burmistrz Siechnic – Milan Ušák,
a
……………………….z siedzibą: ……………………….., NIP: ……………….., REGON:…………….,
zwanym dalej Wykonawcą.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019r. poz. 1843 z późn.zm.) nr BZP.271.88.2019, zwaną dalej „Ustawą Pzp”.
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i posadzenie 255 szt. drzew na terenie
Gminy Siechnice.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do posadzenia 255 szt.
drzew w bryle, w gatunkach i odmianach przedstawionych w załączniku zgodnie ze sztuką
ogrodniczą wraz z przygotowaniem gruntu, w tym usunięciem darni, wykopaniem dołu,
zaprawieniem urodzajną ziemią, opalikowaniem każdego drzewka 3 palikami (wg systemu
przedstawionym na załączonym zdjęciu – załącznik nr 2), 12 szt. poprzecznych ryglami (9
rygli u góry palików i 3 szt. u dołu palików), montażem taśm, montażem rur napowietrzająco
- podlewających, utworzeniem mis, wysypaniem kory.
3. Wykaz lokalizacji, parametrów roślin oraz wymagań jakościowych znajduje się w załączniku
nr 1.
§2.
Zasady realizacji przedmiotu umowy
1) Sadzenie drzew powinno odbywać się zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tj. każde drzewo po
posadzeniu powinno mieć prawidłowo uformowaną misę wysypaną warstwą kory grubości 5
cm, drzewa powinny zostać umocowane taśmą do 3 pionowych palików, wzmocnionych
poprzecznymi ryglami, przy gruncie należy zamocować 3 poprzeczne rygle zapobiegające
uszkodzeniom przy koszeniu trawy, ponadto pnie u nasady powinny być zabezpieczone
osłonkami PCV przed zgryzaniem zwierząt.
2) Rośliny muszą być etykietowane, prawidłowo uformowane, zdrowe, bez uszkodzeń
mechanicznych, zgodne z polskimi normami i zaleceniami ZSZP oraz parametrami
przedstawionymi w wykazie roślin.
3) Rośliny muszą mieć prawidłowy system korzeniowy, dobrze wykształcony, odpowiedni do
danego gatunku, odmiany i wieku rośliny,
4) Gwarancja na posadzone rośliny obejmuje 12 miesięcy od daty posadzenia.
§3.
Terminy realizacji umowy
Strony ustalają, że niniejsza usługa będzie wykonana w terminie do: 31.12.2019 r.

§4.
Osoby upoważnione do kontaktu
1.
2.
3.
4.

5.

Osobą upoważniona do kontaktu z Wykonawcą i reprezentującą Zamawiającego jest
………………..tel. ……………….., e-mail: ……………………
Osobą prowadzącą sprawę z ramienia Wykonawcy jest: ……………………., tel. ………………..,
tel. …………………. e-mail: ……………………….
W trakcie realizacji zadania może nastąpić zmiana osoby wymienionej w ust. 1 z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, o czym należy niezwłocznie poinformować Wykonawcę.
Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą kontaktu stron umowy są forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie
elektronicznej i pisemnej.
Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego w terminie
ustalonym przez obie strony, jednakże nie dłuższym niż 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia
zapytania.
§5.
Wynagrodzenie

1.
2.

3.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji zadania wymienionego w §1 umowy wynosi: ………zł brutto
zł (słownie: ………………. zł 0/00 brutto)
Zapłata za usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku,
po realizacji usługi. Faktura
obejmować będzie cenę netto powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązujący na dzień
jej wystawienia.
Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru materiałów i robót,
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§6.
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w zakresie przedstawionym w § 1 w wysokości
10 % wynagrodzenia zawartego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
b) zwłoki w realizacji prac w stosunku do terminu określonego w § 3, w wysokości 2 %
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
c) odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
całkowitej wartości umowy brutto określonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy.
2. Gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych, nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody,
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach
Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z bieżącego wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.
§7.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
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;
b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 7 dni.

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.1.
§ 8.
Zmiana postanowień umowy
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami
Ustawy Pzp, w szczególności:
1) niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Ustawy Pzp, w tym zmian
wskazanych w art. 144 ust. 1, Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian
nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp;
2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia do Umowy następujących zmian:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub
zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
b) w przypadku uzasadnionej przyczynami obiektywnymi konieczności zmiany dotyczących:
 sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi,
przyjętych metod i kanałów komunikacji,
 zakresu przedmiotu Umowy, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go
innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb
Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian
uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na
modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
c) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych
z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na
realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki
działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji
o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac,
Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość
zwiększenia wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu
uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi
ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania.
Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie
wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym;
d) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu
przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego
do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub
przepisami prawa;
e) Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania świadczenia prac nie z winy Wykonawcy,
których nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo
dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności (np.: klęska żywiołowa i inne).
f) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
płatności, w szczególności poprzez dokonanie płatności za wykonany Przedmiot Umowy

w pełnej wysokości lub dokonanie płatności częściowej do wysokości środków jakimi
Zamawiający będzie dysponował, [jeżeli Zamawiający przewiduje odroczony termin
płatności]
g) Dopuszcza się zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań
terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań
h) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu określonego w Umowie, termin ten może ulec zmianie, nie dłużej jednak niż
o czas trwania tych okoliczności, w przypadku:
- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających
z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy w sytuacjach wyjątkowych, które
muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i nie budzący
wątpliwości.
§ 9.
Ochrona danych
1.

2.

Strony oświadczają, że na mocy art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO), Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe
Wykonawcy, udostępnione przez niego w związku z zawarciem i na potrzeby realizacji
niniejszej umowy zlecenia.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wykonał względem niego obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 10.
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
Zmiana umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
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