
Załącznik nr 11 do SIWZ
                                           UMOWA NR       /MAZ/20                                                    

zawarta w dniu ……… roku w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, Plac
Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811 reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..                                          

zwaną dalej „Zamawiającym”

a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”                                          

łącznie zwanymi „Stronami”                                                             

§1
Tryb zawarcia umowy 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie
przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako
najkorzystniejsza. 

§2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  są  nasadzenia  roślinne  z  roślin  sezonowych  wraz
z pielęgnacją oraz dostarczenie skrzynek kwiatowych 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie następujących prac:
1) Etap I: 

a) Dostawa skrzynek  kwiatowych wraz z mocowaniem bocznym pojedynczym,
2) Etap II:   

a) wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin,
b) odebranie we własnym zakresie donic, skrzynek i konstrukcji kwietnikowych

(piramid) ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca i zamontowanie i/lub
ustawienie w/w elementów dekoracyjnych,

c) wysadzenie  roślin  rabatowych  do  przygotowanych  donic,  skrzynek
i konstrukcji kwietnikowych;

3) Etap III:
a) pielęgnację roślin w okresie od dnia dostarczenia do 31.10.2020 r., tak aby

nie traciły swoich walorów ozdobnych.
3. Informacje  odnośnie  rodzaju,  materiału  i  ilości  skrzynek  kwiatowych  wraz

z mocowaniem bocznym pojedynczym znajdują się w załączniku nr 1. 
4. Parametry materiału roślinnego wraz ze specyfikacją wykonania prac znajdują się

w załączniku nr 2.
5. Wykaz materiału roślinnego zawiera załącznik nr 3.
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6. Wykaz  ilości  materiału  roślinnego  w  poszczególnych  donicach,  skrzynkach
i konstrukcjach kwietnikowych zawiera załącznik nr 4.

7. Wszelkie  materiały,  w  tym  materiał  roślinny i  sprzęt  niezbędny  do  wykonania
przedmiotu  umowy,  zapewnione  będą  i  dostarczone  na  miejsce  prac  przez
Wykonawcę na jego koszt.

8. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  i  następstwa
nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi pracami, w odniesieniu do
pracowników i osób trzecich.

9. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  składniki  majątkowe Wykonawcy,
znajdujące  się  na  miejscu  wykonywania  prac  oraz  za  ewentualne  inne  szkody
wyrządzone  Wykonawcy przez osoby trzecie.  Szkoda zaistniała  w pracach lub
materiałach podczas wykonywania przez Wykonawce prac, będzie naprawiona na
koszt Wykonawcy.

10.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy uzgodni i przedłoży do Biura
Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin harmonogram prac obejmujący
pełny zakres umowy. 

11. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu prac w terminie
określonym w ust.  9 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary
określone w § 10 ust. 2 pkt 1) lit. b. 

12.Harmonogram po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy staje się jej integralną
częścią jako załącznik nr 6. 

13.Wykonawca  przystąpi  do  nasadzeń  roślin  jednorocznych  po  zaakceptowaniu
materiału  roślinnego  przez  Zamawiającego.  Materiał  roślinny  przeznaczony  do
zastosowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na 3 dni przed
wykonaniem  nasadzeń.  Materiał  niezaakceptowany  zostanie  wymieniony  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt  w  ciągu  2  dni.  Zamawiający  będzie  dokonywał
akceptacji w oparciu o odpowiednie zapisy wskazane w załączniku nr 2. 

14.Materiał roślinny do akceptacji należy przedstawić w godzinach od 7.30 do 15.30
(od poniedziałku do piątku) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

15.W  przypadku  dwukrotnego  niezaakceptowania  materiału  roślinnego  przez
Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z § 11 ust. 4 lit b.

§3
Obowiązki stron  

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29  stycznia  2004  r.  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843),  wymaga zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu
nasadzeń roślinnych oraz ich pielęgnacji  w okresie od  dnia dostarczenia  do 31
października 2020 roku.

2. Zatrudnienie o którym mowa powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania
wskazanych  czynności.  W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną
osobę z zastrzeżeniem ust. 8.

3. Wykonawca  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  zawarcia  niniejszej  umowy,
przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie  o  spełnieniu  wymogu,  o  którym  mowa
w  ust.  1  ze  wskazaniem  ilu  pracowników  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę
wykonuje czynności określone w ust. 1.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  zatrudnienia  pracowników,
o  których  mowa w ust.  1  przez  cały  okres  realizacji  wykonywanych przez  nich
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czynności. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie
5  dni  roboczych,  zobowiązuje  się  przedłożyć  kopie  zanonimizowanych  umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami.

5. Zamawiający  może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co  do sposobu
i stanu zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1.

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4,
w  terminie  tam  wskazanym,  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku
zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem
kary umownej w wysokości określonej w §10 ust. 2 pkt 1) lit.d. 

7. W  przypadku  dwukrotnego  niewywiązania  się  Wykonawcy  z  obowiązku
wskazanego w ust. 3 lub ust. 4, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

8. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
wykonujących czynności określone w ust. 1, Wykonawca każdorazowo przekazuje
Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie, o którym mowa
 w ust. 3.

9. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  umowę  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami przyjętymi w tej dziedzinie.

10.Wykonawca zobowiązuje się do oczyszczania i transportu odpadów wytworzonych
w trakcie realizacji zamówienia oraz do postępowania z odpadami zgodnie Ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 150). 

11. Wykonawca  oświadcza  ,że  osoby  które  będą  wykonywały  niniejszą  umowę
w zakresie wykonywania nasadzeń roślinnych oraz pielęgnacji w okresie od dnia
dostarczenia do 31 października 2020 r.  będą zatrudnione na podstawie umowy
o pracę oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zobowiązują się do
przedstawienia  stosownych  dokumentów  na  każde  pisemne  żądanie
Zamawiającego. 

12.Wykonawca  oświadcza,  że  pojazdy  przy  użyciu  których  będzie  wykonywana
niniejsza umowa są dopuszczone do ruchu i  zobowiązuje się do przedstawienia
stosownych dokumentów na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

13.Wykonawca jest zobowiązany do:
1) terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,
2) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zapewniając uzyskanie

stałego  efektu  estetycznego  i  użytkowego  wykonanego  zamówienia  oraz
bezpieczeństwa użytkowników,

3) zapewnienie  należytej  i  wykwalifikowanej  obsady  personelu  do  wykonania
usługi, za której działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność,

4) wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie
z informacją odnośnie rodzaju, materiału i  ilości  skrzynek  kwiatowych wraz z
mocowaniem  bocznym  pojedynczym  oraz  parametrami  materiału  roślinnego
użytego  do  nasadzeń  oraz  specyfikacją  wykonania  prac   i   obowiązującymi
przepisami,

5) używania  do  pracy  sprzętu  zgodnie  z  zaleceniami  Państwowej  Inspekcji
Sanitarnej,

6) koordynowania  robót,  zabezpieczenia  ppoż,  przestrzegania  przepisów  BHP
podczas wykonywania robót,                                                     

7) oznaczenia i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie,
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8) dostarczenia  instrukcji  montażu,  użytkowania,  kontroli  i  konserwacji  skrzynek
kwiatowych  wraz  z  mocowaniem  bocznym  pojedynczym  oraz  aktualnych
certyfikatów, atestów, świadectw jakości jeżeli przepisy prawa tego wymagają,

9) podejmowanie skutecznych działań interwencyjnych w czasie nie dłuższym niż 2
godziny od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego,

10) stosowanie  środków chemicznych  powinno  odbywać  się  zgodnie  Ustawą o
środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 235.),

11)  uzyskania od Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie protokolarnego przekazania
pasów drogowych na czas wykonywania robót. 

14.Prace  będzie  nadzorować………………...posiadający/a  wykształcenie
…………………  oraz  posiadający/a……….  doświadczenie  w  nadzorowaniu
wykonywanych prac związanych z nasadzeniem i pielęgnacją roślin.   

§4
Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy, data zakończenia: 31.10.2020 r., w tym: 
1) Etap  I  -  dostawa  skrzynek  kwiatowych  wraz  z  mocowaniem  bocznym

pojedynczym oraz  dostarczenie  ich  do  miejsca  wskazanego  przez
Zamawiającego do dnia 08.05.2020 r. 

2) Etap II :
▪ wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin,
▪ odebranie we własnym zakresie donic, skrzynek i konstrukcji kwietnikowych

(piramid) ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca i zamontowanie i/lub
ustawienie w/w elementów dekoracyjnych,

▪ wysadzenie  roślin  rabatowych  do  przygotowanych  donic,  skrzynek
i konstrukcji kwietnikowych 
do dnia 20.05.2020 r. 

3) Etap III - pielęgnacja roślin od dnia dostarczenia do 31.10.2020 r. 

§5
Wynagrodzenie 

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia w czasie  obowiązywania  umowy nie  może
przekroczyć kwoty ……………. zł brutto (słownie:) w tym:
1) za  wykonanie  etapu  I:  brutto  …………..  (słownie:……..),  netto  …………….

(słownie: …….) oraz podatek VAT w wysokości 23 % to jest………. zł (słownie:
………...),

2) za wykonanie etapu II: brutto ………… (słownie: …………..), netto …………….
(słownie:  ……………) oraz  podatek  VAT w wysokości  8  % to  jest………. zł
(słownie:………...), 

3) za wykonanie etapu III: brutto ………… (słownie: …………..), netto …………….
(słownie:  ……………)oraz  podatek  VAT  w  wysokości  8  %  to  jest……….  zł
(słownie:…………). 

2. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  1 zawiera ostateczną sumaryczną cenę
obejmującą  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  niezbędne  do  jego
wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności:
1) koszt zakupu skrzynek kwiatowych wraz z mocowaniem, 
2) koszt wytworzenia i dostawy roślin do wykonania nasadzeń, 
3) koszt odbioru donic z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
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4) koszt transportu,
5) koszt uzupełnienia donic, skrzynek i konstrukcji podłożem,
6) koszty  związane  z  pielęgnacją  roślin,  w  tym  koszty  podlewania,

odchwaszczania, nawożenia, usuwania przekwitłych kwiatostanów, cięcia roślin,
ewentualną wymianę roślin które utraciły swoją wartość, utrzymaniem czystości
w donicach w okresie od dnia dostarczenia do 31 października 2020 r.,

7) koszty  związane  z  uzupełnieniem  roślin  zniszczonych  wskutek  aktów
wandalizmu  lub  kradzieży  w  okresie  obowiązywania  umowy  -  20  %  ilości
wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę roślin,

8) wszystkie inne koszty niewymienione wyżej a związane z realizacją przedmiotu
umowy wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także zasad
współczesnej wiedzy i sztuki ogrodniczej, konieczne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy. 

3. Strony  przewidują  częściowe  fakturowanie  za  zakończone  całe  etapy  prac,
wskazane w § 4.

4. Podstawą  do  wypłacenia  należności  będzie  protokół  odbioru  potwierdzający
wykonanie wszystkich prac danego etapu i podpisany przez Strony umowy.

5. Środki  finansowe  na  realizację  przedmiotu  umowy  zaplanowane  są  w  dziale
………… rozdziale ………... § …………….

6. Termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury
dostarczonej do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin.

7. Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle/nie  wyśle*
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób , o którym mowa w art. 4 ust.1
ustawy  z  dnia  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu
w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz
partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem
właściwego numeru GLN - 5907653870019 Zamawiającego.

              * - niewłaściwe skreślić

§6
Kontrola 

1. Zamawiający  ma  prawo  do  dokonywania  samodzielnej  kontroli  wykonania
przedmiotu  umowy.  Z  przeprowadzonej  kontroli  Zamawiający  sporządzi  notatkę
i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

2. Ze strony Zamawiającego nadzór  nad realizacją  prac objętych niniejszą  umową
będzie sprawował przedstawiciel Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta
Lublin.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  uczestniczyć  w  kontroli  realizacji  prac,  jeżeli
przedstawiciel Zamawiającego uzna to za zasadne.

4. W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  będzie  mógł  uczestniczyć  w  kontroli  prac,
o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zalecenia, uwagi i spostrzeżenia
Zamawiającego będą dla Wykonawcy obowiązujące.

5. Wszelkie uwagi pokontrolne przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej.
6. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  niewłaściwego  wykonania

przedmiotu umowy protokół z kontroli wykonania prac będzie stanowił podstawę do
naliczenia kar umownych.

ZP-P-I.271.19.2020 Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy Strona 5 z 11



§7 
Odbiór prac 

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie I, II i III etapu prac - zakup
skrzynek,  wytworzenie,  dostarczenie i  wykonanie  nasadzeń oraz  pielęgnacja  od
dnia dostarczenia do 31 października 2020 r. - jest pozytywny odbiór wykonania
przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem, po każdym etapie prac.

2. Wynagrodzenie będzie płatne za faktycznie wykonane prace (zgodnie z zał. nr 5). 
3. Wykonawca zgłasza zakończenie każdego z etapów prac i gotowość do odbioru

odrębnym pismem na adres Zamawiającego - Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
Urzędu Miasta Lublin, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin lub drogą elektroniczną. Odbiór
przedmiotu  umowy będzie  odbywał  się  zgodnie  z  zachowaniem przewidzianych
terminów:
a) powołanie Komisji odbiorowej - 2 dni,
b) dokonanie przez Komisję odbiorową odbioru prac - 3 dni. 

4. W  przypadku  stwierdzenia  wad  jakościowych  i/lub  ilościowych w  wykonanych
pracach  sporządzony  zostanie  protokół,  który  określi  sposób  i  termin  usunięcia
wad. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia
na  własny  koszt  w  terminie  nie  dłuższym niż  3  dni.  Protokół  odbioru  zostanie
sporządzony po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wskazanych wad.

5. Wykonawca  w  okresie  objętym  pielęgnacją  winien  na  bieżąco,  nie  tylko  na
wezwanie  Zamawiającego  wykonywać  wszystkie  niezbędne  prace  związane
z  pielęgnacją  roślin. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego
nieprawidłowego  wykonywania  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  niezwłoczne
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, aby w terminie nie dłuższym niż 2 dni wykonał
wszystkie  niezbędne  prace.  W  przypadku  niezastosowania  się  do  uwag
Zamawiającego i  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  prac,  Zamawiający
naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z §10 ust. 2 pkt 1) lit. c. 

§8
Gwarancja 

1. Okres gwarancji  wynosi 12 miesięcy na przedmiot zamówienia wskazany w  § 2
ust. 2 pkt 1). Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu
odbioru dostawy skrzynek kwiatowych wraz z mocowaniem bocznym pojedynczym.

2. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu
dokument gwarancyjny.

3. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić wadliwy produkt  w ciągu 7 dni  od daty
zgłoszenia stwierdzonej przez Zamawiającego wady produktu.

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni
od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je w ciągu 14 dni od daty ich
zgłoszenia przez Zamawiającego.  

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcy.
2. Wykonawca  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy,  zgodnie  z  oświadczeniem

złożonym w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia,  zamierza powierzyć
niżej wskazanym Podwykonawcom następujące części zamówienia:
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1)  …………………………………..
2)  ………………………………….

3.  W  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  Podwykonawców,  do
obowiązków  Wykonawcy  należy  koordynacja  prac  realizowanych  przez
Podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za jakość i  terminowość prac,  które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.

6. Rozliczenie z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§10
Kary umowne 

1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary
umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) odstąpienia od umowy lub jej części z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §5 ust. 1 umowy
z zastrzeżeniem §11 ust. 6.

b) za  każdy  dzień  zwłoki  w  realizacji  umowy  w  wysokości  1%  wartości
wynagrodzenia  brutto liczone  od  ustalonych  terminów  wskazanych
w harmonogramie prac o których mowa w §2 ust.9 oraz wskazanych w §2. 

c) zwłoki  w  wykonywaniu  prac  pielęgnacyjnych   w  wysokości  1%  wartości
wynagrodzenia  brutto  wymienionego  w  §5  ust.1  umowy,  za  każdy  dzień
zwłoki  względem terminu określonego w §7 ust. 5,  liczony od pisemnego
wezwania  przez  Zamawiającego,  gdzie  za  doręczenie  uznaje  się  pismo
wysłane e-mailem.

d) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów , o których mowa w §3
ust 3 lub 4, w terminie w nim wskazanym, Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną  w wysokości 500 zł. 

2) Zamawiającemu zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od
umowy lub jej części z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem §11
ust. 1 i ust. 4. 

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego
wynagrodzenia,  po  pisemnym potwierdzeniu  przez  Zamawiającego  o  naliczeniu
kary umownej - bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

4. Zamawiający zapłaci za nieterminową realizację faktury odsetki ustawowe liczone
za każdy dzień opóźnienia.

§11
Odstąpienie od umowy 

1. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może
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odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu części umowy. 

3. Stronom  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  w  całości  lub
w części niewykonanej.

4. Zamawiający  może  odstąpić  od  niniejszej  umowy  z  winy  Wykonawcy
w następujących przypadkach:
a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczęciem lub

zakończeniem  robót  tak  dalece,  że  nie  jest  prawdopodobne,  żeby  zdołał
zakończyć roboty w terminie umownym.                                

b) Wykonawca pomimo zastrzeżeń zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego,
wykonuje  przedmiot  umowy w sposób  wadliwy  albo  sprzeczny  z  ustalonymi
warunkami.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 4,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane
do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonują rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas  wykonany,  o  ile  został  on  prawidłowo  wykonany  i  wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiającego dokonują jego odbioru.                                  

6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na
piśmie  zastrzeżeń,  w  sposób  rażący  narusza  postanowienia  umowy.  W  takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy, o ile został on prawidłowo wykonany.

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust.  4 i  ust.  6 może nastąpić
w  terminie  5  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  okolicznościach  uzasadnionych
odstąpieniem od umowy.                                     

8. Odstąpienie  od  umowy  wymaga  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.                                           

9. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy
z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało
skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich
uprawnień,  które  Zamawiający  nabył  przed  datą  złożenia  oświadczenia
o odstąpieniu, w tym w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, kar umownych za
odstąpienie od umowy, odszkodowania.

 
§12

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.

§13
Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilno-prawną  za  szkody  powstałe  w  związku
z prowadzonymi pracami. 

§14
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Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 15.

§15

1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie leży w interesie publicznym,
2)  zmiana  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §  4  oraz
w harmonogramie prac (załącznik nr 6 do niniejszej umowy) w przypadku działania
siły wyższej oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
3)  zmniejszenie  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1.

   2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad. pkt 1) zmniejszenie zakresu zamówienia  (tj. Ilości nasadzeń, gatunków roślin,
lokalizacji nasadzeń), w granicach uzasadnionego interesu publicznego,
ad. pkt. 2)  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy oraz harmonogramu prac
nastąpi  o okres działania siły wyższej oraz kres występowania niesprzyjających
warunków atmosferycznych oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
ad. pkt 3)   wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 5 ust. 1
umowy   zostanie  odpowiednio  zmniejszone  na  podstawie  wyliczenia  wartości
zmniejszonego  zakresu  zamówienia  dokonanego  na  podstawie  protokołu
zaawansowania robót i wyceny ofertowej   (załącznik nr 5 do niniejszej umowy). 

 3.  Poza  przypadkami  opisanymi  w  ust.  1  i  2  dopuszczalne  są  również  zmiany
postanowień umowy, wprowadzone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit b) i
c), pkt 5 i 6 oraz ust. 1a-1e.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pana/
Panią  o  sposobie  i  celu,  w  jakim  przetwarzamy  Pana/Pani  dane  osobowe,  a  także  
o  przysługujących  Panu/Pani  prawach,  wynikających  z  regulacji  o  ochronie  danych
osobowych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lublin, którą reprezentuje
Prezydent  Miasta  Lublin;  dane  adresowe:  plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109
Lublin. 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz
korzystania z  przysługujących Pana/Pani  praw związanych z przetwarzaniem danych.  
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:  email: iod@lublin.eu; 
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lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109
Lublin. 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej
Umowy - na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa;  w  szczególności
właściwym  organom  podatkowym,  o  których  mowa  w  art.13  ustawy  z  dnia  29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019.r, poz.900 z póżn. zm.)

• innym podmiotom,  które na podstawie  stosownych umów podpisanych z Gminą
Lublin  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  Administratorem  jest  Prezydent
Miasta Lublin, w szczególności firmom świadczącym usługi informatyczne: COIG
S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.

5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do
przenoszenia danych.
6.  Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  są  obowiązujące
przepisy prawa, tj. art.145a ust.15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174, z późn. zm.). 
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.  Pan/Pana  dane  nie  trafią  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący  Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9.  Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa: 

• prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych  oraz
otrzymania ich kopii; 

• prawo  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  w  przypadkach,
o których mowa w art. 16 RODO; 

• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17
RODO; 

• prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach
określonych w art. 18 RODO; 

• prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

• prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,
w  sytuacji,  gdy  uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

10.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy
przesłankę  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa,  co  ma  w  tym
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wypadku miejsce.  Skutkiem niepodania  danych  będzie  brak  możliwości  zawarcia  oraz
realizacji przedmiotowej umowy.  

§17
Postanowienia końcowe 

1.   W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa m.in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego,
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe między stronami na tle niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Informacje odnośnie rodzaju, materiału i ilości skrzynek  kwiatowych
wraz z mocowaniem bocznym pojedynczym,
b) Załącznik nr 2 - Parametry materiału roślinnego wraz ze specyfikacją wykonania prac,
c) Załącznik nr 3 - Wykaz materiału roślinnego,
d)  Załącznik  nr  4  -  Wykaz  ilości  materiału  roślinnego  w  poszczególnych  donicach,
skrzynkach i konstrukcjach kwietnikowych, 
e) Załącznik nr 5 - Wycena ofertowa,
f) Załącznik nr 6 -  Harmonogram prac.
4.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA: 
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