
Dział III - Wzór umowy
  

UMOWA  NR …......../WKŚ-I-ZZ/Z/............/2019
        
zawarta w dniu …………………….. 2019r. w Płocku pomiędzy:
1. Gminą - Miasto Płock, Płock, pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,
a
2.  ...............................................................................zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§ 1
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca
zobowiązuje  się  do  realizacji  zadania  pn.  „Zielone  płuca  dla  Płocka  –  nasadzenia  na  rzecz
bioróżnorodności i klimatu”.

§ 2
Przedmiot  umowy  obejmuje  zakup  materiału  nasadzeniowego i  wykonanie  nasadzeń  roślin
według gatunków, odmian, ilości oraz parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1
do umowy, na podstawie dokładnych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego – określone
jako ETAP I i  II  oraz kompleksową pielęgnację posadzonego materiału roślinnego z zakresu
ETAPU I i II.  

           § 3
1. Termin realizacji umowy:
1)  Etap  I  i  II  obejmuje  zakup  materiału  nasadzeniowego i  posadzenie  roślin  wg  ilości
i parametrów określonych w załączniku nr 1 do umowy – realizacja od 02.09.2019 roku do:
a)  08.11.2019  roku  w przypadku  otrzymania  i  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub
b)  15.11.2019  roku  w  przypadku  otrzymania  i  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  dotacji
z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  bądź
w przypadku realizacji  przedmiotu umowy tylko ze środków pochodzących z Budżetu Miasta
Płocka,
Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia  za  Etap  I  i  II  zobowiązany  jest  do  kompleksowej
pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego, aż do dnia odbioru tych etapów.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jaką formę rozliczenia z ust. 1 należy zastosować.
2) Kompleksowa pielęgnacja posadzonego w ETAPIE I i II materiału roślinnego obejmuje kolejne
lata, tj. 2020, 2021, 2022  i część 2023. Pielęgnacja rozpoczyna się od dnia odbioru Etapu I i II,
a  zostanie  zakończona  po  odbiorze  prac  pielęgnacyjnych  na  dzień  8  listopada  danego  roku
pielęgnacji,  a  w przypadku  ostatniego  okresu  pielęgnacji  na  dzień  ….(data  w zależności  od
zaoferowanej przez Wykonawcę)…. 

§ 4
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.  przedłożenia  Zamawiającemu  w  ciągu  10  dni  od  podpisania  niniejszej  umowy
,,Harmonogramu dostaw i sadzenia materiału roślinnego” wymienionego w załączniku nr 1 do
umowy zwanego dalej Harmonogramem, z podaniem:
1) kolejności dostaw,
2) terminu sadzenia w poszczególnych lokalizacjach,
3) orientacyjnej ilości sztuk wysadzanych każdego dnia w poszczególnych lokalizacjach;
2.  przedłożenia  Zamawiającemu  wypełnionego  szczegółowego  formularza  cenowego
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, w ciągu 10 dni od podpisania niniejszej umowy;
3. zakupu i dostawy materiału roślinnego według parametrów oraz ilości i składu gatunkowego
określonego w załączniku nr 1 do umowy;
4. realizacji przedmiotu umowy nie później niż od 02.09.2019 roku;
5. dostarczenia materiału roślinnego w poszczególne lokalizacje własnym transportem oraz do
dokonywania  nasadzeń  sukcesywnie,  zgodnie  z  Harmonogramem  zaakceptowanym  przez
Zamawiającego i z uwzględnieniem ewentualnych uwag Zamawiającego;



6.  wykonania  przedmiotu  umowy  starannie,  terminowo  oraz  zgodnie  z  zasadami  sztuki
ogrodniczej,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zapisami  niniejszej  umowy  oraz
poleceniami i wymaganiami Zamawiającego;
7. zapewnienia i sfinansowania wody oraz jej dostawy, niezbędnej do podlewania nasadzeń;
8. zabezpieczenia i  ochrony przed uszkodzeniem i  zniszczeniem znajdującego się  na terenie
objętym  zamówieniem  i  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  uzbrojenia  terenu,  dróg,  urządzeń,
elementów małej architektury, roślinności itd. i pozostawienia terenu w stanie nie gorszym niż
przed przystąpieniem do prac. Wykonawca na własną odpowiedzialność i koszt zobowiązany jest
do właściwego zabezpieczenia prowadzonych prac;
9.  usunięcia  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z
przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  i  na  jego  koszt,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego w protokole;
10.  sukcesywnego załadunku i  transportu wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych
podczas prowadzenia prac do zagospodarowania, bez pozostawiania ich do dnia następnego, a w
szczególności na niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy; 
11.  zbierania  i  transportu  odpadów  powstałych  w  wyniku  wykonania  prac  zgodnie  z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.);
12.  w  przypadku  wystąpienia  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  wykonanie
nasadzeń,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  i  przechowywania  materiału
roślinnego przeznaczonego do nasadzeń (bez dodatkowego wynagrodzenia) do czasu ustania
tych warunków. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest  bezzwłocznie do pisemnego
poinformowania Zamawiającego o zaprzestaniu prac trwającym dłużej niż 7 dni oraz o terminie
planowanego ich wznowienia wraz z podaniem przyczyn ich zawieszenia;
13. pisemnego lub mailowego na adres mailowy: wks@plock.eu zgłoszenia przedmiotu umowy
do odbioru etapu I i II w terminie do 1 dnia po wykonaniu wszystkich prac z etapu I i II umowy
(§ 2 i 3). Brak zgłoszenia wykonania prac przez Wykonawcę będzie uważane za równoznaczne z
opóźnieniem w wykonaniu prac i będzie skutkować naliczaniem kar umownych, o których mowa
w § 9 ust. 1 pkt. 1;
14.  sporządzenia  dokumentacji  fotograficznej  wykonanych  nasadzeń  i  przekazania  jej
Zamawiającemu w dniu odbioru prac etapu I i II (na 1 szt. płyty CD/DVD lub na innym nośniku
elektronicznym).  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1,  udziela
licencji niewyłącznej Zamawiającemu do zdjęć, na następujących polach eksploatacji:
1)  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  z  użyciem  dowolnych środków  technicznych,
wprowadzania  do  pamięci  komputera,  zapisania  w  pamięci  trwałej  komputera  -  w
nieograniczonej ilości egzemplarzy,
2) w zakresie zwielokrotniania i wykorzystania w materiałach promocyjnych i informacyjnych
oraz w dokumentach urzędowych,
3) w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, prasie,
4) w zakresie wprowadzenia do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których zdjęcia utrwalono
(CD, DVD czy też innym nośniku),
5)  w  zakresie  rozpowszechniania  –  do  wystawienia,  publikowania,  odtworzenia,  publicznego
udostępnienia.
15.  kompleksowej  i  systematycznej  pielęgnacji  nasadzeń  objętych  przedmiotem  umowy  
w okresie pielęgnacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w tym uzupełnianie lub wymianę roślin,
które utraciły żywotność, zostały zniszczone/skradzione lub są w złej kondycji zdrowotnej, w
terminie  ….(data  w zależności  od  zaoferowanej  przez  Wykonawcę)….   lub  w  uzasadnionych
przypadkach  w  terminie  uzgodnionym z  Zamawiającym na  pisemne  zgłoszenie  Wykonawcy.
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za uzupełnienie lub wymianę roślin;
16. usuwania roślin obumarłych, w złej kondycji zdrowotnej lub zniszczonych w ciągu 7 dni od
daty podpisania protokołu stwierdzającego powyższy stan.  W protokole Zamawiający wskaże
gatunek, ilość i lokalizację roślin obumarłych lub w złej kondycji zdrowotnej. Protokół stanowić
będzie  wezwanie  Wykonawcy  do  usunięcia  roślin.  Wykonawcy  nie  przysługuje  dodatkowe
wynagrodzenie za usuwanie roślin;
17. bezzwłocznego skierowania swojego przedstawiciela na każde żądanie Zamawiającego do
udziału w kontrolach. W przypadku każdorazowego niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy
do kontroli, podczas której Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości lub w przypadku odmowy
podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny, który będzie podstawą do
naliczenia kar umownych;
18.  przestrzegania  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  prowadzonej  działalności,  w
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szczególności dotyczących postępowania z odpadami;
19. na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.  z  2018r.,  poz.  1986, z  późn.  zm. Zamawiający  wymaga,  aby wszystkie  osoby,  które
realizować  będą  przedmiot  zamówienia  (tj.  osoby  wykonujące  następujące  czynności:
nasadzenia  drzew,  krzewów  i  innych  roślin  wieloletnich  oraz  ich  późniejszą  pielęgnację)
zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.);
20. w trakcie realizacji  zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  SIWZ
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów i
dokonywania ich oceny,
2)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
21. w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w jego siedzibie wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.  Oświadczenie  to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i  wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię  umowy/umów o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,
których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników  (tj.  w
szczególności i bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  Wykonawcę  lub
podwykonwcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,
zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników.  Imię  i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 
22.  wykonania,  w  ramach  wynagrodzenia  wynikającego  z  niniejszej  umowy,  na  wszystkich
stelażach drzew oznaczenia za pomocą sprayu i przy użyciu szablonu zawierającego nazwę firmy
Wykonawcy oraz rok nasadzeń. Treść szablonu, wielkość liter i  cyfr oraz kolor sprayu należy
uzgodnić z Ogrodnikiem Miasta Płocka;
23. przedłożenia do dnia 02.09.2019 roku polisy ubezpieczeniowej na dowód zawarcia umowy
odpowiedzialności cywilnej obowiązującej nie później niż od dnia 02.09.2019 roku. Obowiązek
ten dotyczy również konieczności przedłużenia polisy ubezpieczeniowej tak, aby obejmowała cały
okres obowiązywania niniejszej umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia  Zamawiającemu kolejnej  kopii  polisy  ubezpieczeniowej  w terminie  min.  1  dnia
przed terminem wygaśnięcia poprzedniej;
24. współpracy (tj. umożliwienia uczestnictwa w procesie sadzenia drzew mieszkańcom miasta
Płocka)  w  ramach  planowanej  do  zorganizowania  przez  Zamawiającego  akcji  związanej  z
nasadzeniami  drzew  upamiętniających:  narodziny  najmłodszych  mieszkańców  miasta  Płocka
oraz nasadzeniami 1 szt. drzewa z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku, we
wskazanych przez Zamawiającego terminach i lokalizacjach;
25. prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, bhp i p.poż., ochrony środowiska
oraz ustawy o ochronie przyrody i ustawy o środkach ochrony roślin, a także oświadcza, że jest
świadomy skutków wynikających z ewentualnego niezastosowania się do ww przepisów;



26. prowadzenia prac zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym oraz wykonania usługi w
sposób nie zakłócający ruchu na drogach i  ulicach, a w razie konieczności  występowania do
organu zarządzającego ruchem w mieście Płocku w sprawie zmian w organizacji ruchu, wraz z
pokryciem wszelkich kosztów oraz dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych;
27. realizowania wszystkich prac objętych przedmiotową umową według wynikających z niej
zakresów i  terminów – do obowiązków Wykonawcy należy takie  planowanie  pracy sprzętu  i
pracowników oraz zapewnienie ich dyspozycyjności, w tym zastępstw na czas nieobecności, aby
zachowana była ciągłość pracy oraz wynikające z umowy standardy, a praca wykonywana była w
sposób  bieżący  i  systematyczny,  z  uwzględnieniem  wymogów  czasowych  i  ilości  oraz
częstotliwości prac; 
28. stosowania sprzętu na chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz trawnikach o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony;
29. wykonywania prac objętych umową w taki sposób, aby nie uszkodzić dróg i elementów pasa
drogowego,  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  a  także  oznakowania  pionowego  i
poziomego – przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż prace
wykonywane będą na obiektach dostępnych publicznie;
30.  przekazywania  Zamawiającemu  zbiorczej  pisemnej  informacji  o  ilości  i  sposobie
postępowania z odpadami powstałymi w trakcie wykonywania prac w ramach niniejszej umowy
za cały okres trwania umowy – na każde żądanie Zamawiającego.
31.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  zapisów  art.  68  ust.  3  ustawy  o
elektromobilności  i  paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 roku pod rygorem
zastosowania  art.  76  przedmiotowej  ustawy  tj.  wygaśnięcia  umowy  z  dniem  31
grudnia  2019  roku  z  podmiotem  nie  będącym  w  stanie  zapewnić  wykorzystania
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

      § 5
1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) wskazania dokładnych lokalizacji nasadzeń materiału roślinnego w ciągu 30 dni od
podpisania umowy;

2) odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni po zgłoszeniu gotowości do odbioru robót
etapu I i II oraz odbioru pielęgnacji (§  3 ust. 1 pkt 2).  W przypadku stwierdzenia
braku  gotowości  do  odbioru  Zamawiający  powiadomi  pisemnie  o  tym  fakcie
Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru
wykonanych prac i zaproponuje nowy termin.

2. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli w czasie realizacji umowy.

§ 6
1.  Wykonawca  ustanawia  odpowiedzialnego  za  wykonanie  usług  w  osobie:
….................................. tel. …..........................…
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  osobę  zastępującą  na  czas  nieobecności  osoby
wymienionej w ust. 1, o czym powinien bezzwłocznie poinformować e-mailowo Zamawiającego
na adres: wks@plock.eu 
3. Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego będą:

1) Justyna Smolińska – Ogrodnik Miasta Płocka tel. 24 367-15-12,
2) Marta Kamińska – Główny Specjalista tel. 24 367-15-12,
3) …………………………………………………………………tel. ...………………….,
4) …………………………………………………………………tel. ….………………….

4. Osoby wskazane w ust. 1 i 3 lub osoby zastępujące je podczas nieobecności są upoważnione
do podpisywania protokołów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
5. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy nie wymaga zmian co do
treści umowy i odbywać się może poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy.
6. Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania i  informowania się wzajemnie o swoich
oczekiwaniach związanych z realizacją przedmiotu umowy.
7.  Wszelką  korespondencję  kierowaną  do  Wykonawcy  należy  kierować  na  adres  do
korespondencji: …..............................., e-mail: ….........................…
8. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu,
adresu do korespondencji lub adresu e-mail w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany, przesyłając
informację na adres Zamawiającego oraz jednocześnie na adres e-mail: wks@plock.eu
9. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 8, wszelka korespondencja wysłana
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przez Zamawiającego na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres do korespondencji i adres
e-mail będzie uznawana za skutecznie doręczoną.

§ 6a
Faktury

I wersja
1. Wykonawca oświadcza,  że  wystawi  ustrukturyzowaną  fakturę/faktury,  o  których  mowa w
Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191).  Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania
na adres skrzynki PEPPOL NIP:  7743135712.
2. Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych
dokumentów  elektronicznych,  o  których  mowa  w  art.  5  ust.  3  Ustawy  o  elektronicznym
fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  umową
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na
fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres
e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  (Dz.  U.  poz.  2191) o  elektronicznym  fakturowaniu  w
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie
publiczno-prywatnym.

lub

II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2.  Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych
dokumentów  elektronicznych,  o  których  mowa  w  art.  5  ust.  3  Ustawy  o  elektronicznym
fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  umową
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  (Dz.  U.  poz.  2191)  o  elektronicznym  fakturowaniu  w
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie
publiczno-prywatnym.

*(I  lub  II  wersja  będzie  miała  zastosowanie  w zależności  od oświadczenia  złożonego przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§ 7
1.  Zamawiający  za  prawidłowe  wykonanie  robót  w  okresie  obowiązywania  umowy  zapłaci
Wykonawcy  wynagrodzenie  nie  wyższe  niż  łącznie:  …....................... zł brutto  (słownie:
….............................), w tym:
za Etap I ….................... zł i za Etap II …....................... złotych brutto, oraz za kompleksową
pielęgnację …....................... zł brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2.  Wynagrodzenie  płatne  będzie  w  następujących  częściach,  w  zależności  od  źródła
finansowania, które będzie w posiadaniu Zamawiającego:

Tabela nr 1:
Etapy

realizacji
przedmiotu

umowy

Rodzaj prac w ramach
umowy

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środki własne
Zamawiającego pochodzące z Budżetu Miasta Płocka  

Etap I Sadzenie i zakup sadzonek
drzew, krzewów i innych roślin

Pierwsza faktura zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, płatna
będzie  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  przez



wieloletnich Zamawiającego.

Pozostałe elementy nie
wymienione powyżej, a
niezbędne do realizacji

przedmiotu umowy (np. kora do
ściółkowania, ziemia itp.)

Druga  faktura zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  umowy,  płatna
będzie  w  terminie  30.  dnia  od  daty  otrzymania  faktury  przez
Zamawiającego.

Etap II

Sadzenie i zakup sadzonek
drzew, krzewów i innych roślin

wieloletnich oraz pozostałe
elementy nie wymienione
powyżej, a niezbędne do

realizacji przedmiotu umowy
(np. kora do ściółkowania,

ziemia itp.)

Trzecia faktura zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, płatna będzie
w terminie 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

-
Kompleksowa pielęgnacja
posadzonego materiału

roślinnego z zakresu Etapu I i II

Czwarta faktura po zakończeniu pierwszego roku pielęgnacji,
Piąta faktura po zakończeniu drugiego roku pielęgnacji,
Szósta faktura po zakończeniu ostatniego okresu pielęgnacji, tj. po
….(data w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę)…. 
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy). 
Faktury płatne będą w terminie 30. dnia od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.

lub
Tabela nr 2:

Etapy
realizacji
przedmio

tu
umowy

Rodzaj prac w ramach umowy
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz środki własne

Zamawiającego pochodzące z Budżetu Miasta Płocka

Etap I

Sadzenie i zakup sadzonek drzew, krzewów i
innych roślin wieloletnich.

Pierwsza faktura zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy
– płatna będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego

Pozostałe elementy nie wymienione powyżej, a
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy (np.

kora do ściółkowania, ziemia itp.)

Etap II

Sadzenie i zakup sadzonek drzew, krzewów i
innych roślin wieloletnich oraz pozostałe

elementy nie wymienione powyżej, a
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy (np.

kora do ściółkowania, ziemia itp.)

- Kompleksowa pielęgnacja posadzonego
materiału roślinnego z zakresu Etapu I i II.  

Druga  faktura  po  zakończeniu  pierwszego  roku
pielęgnacji,
Trzecia  faktura  po  zakończeniu  drugiego  roku
pielęgnacji,
Czwarta  faktura  po  zakończeniu  ostatniego  okresu
pielęgnacji, tj. po  ….(data w zależności od zaoferowanej
przez Wykonawcę)…. 
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy). 
Faktury  płatne  będą  w  terminie  30.  dnia  od  daty  ich
otrzymania przez Zamawiającego.

lub
Tabela nr 3:

Etapy
realizacji
przedmio

tu
umowy

Rodzaj prac w ramach umowy Wyłącznie środki własne Zamawiającego pochodzące
z Budżetu Miasta Płocka  

Etap I

Sadzenie i zakup sadzonek drzew, krzewów i
innych roślin wieloletnich. Pierwsza faktura zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy

– płatna będzie w terminie 30. dnia od daty otrzymania
faktury przez ZamawiającegoPozostałe elementy nie wymienione powyżej, a

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy (np.
kora do ściółkowania, ziemia itp.)

Etap II Sadzenie i zakup sadzonek drzew, krzewów i
innych roślin wieloletnich oraz pozostałe



elementy nie wymienione powyżej, a
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy (np.

kora do ściółkowania, ziemia itp.)

- Kompleksowa pielęgnacja posadzonego
materiału roślinnego z zakresu Etapu I i II.  

Druga  faktura  po  zakończeniu  pierwszego  roku
pielęgnacji,
Trzecia  faktura  po  zakończeniu  drugiego  roku
pielęgnacji,
Czwarta  faktura  po  zakończeniu  ostatniego  okresu
pielęgnacji, tj. po  ….(data w zależności od zaoferowanej
przez Wykonawcę)….  
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy). 
Faktury  płatne  będą  w  terminie  30.  dnia  od  daty  ich
otrzymania przez Zamawiającego.

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jaką formę rozliczenia z ust. 2 należy zastosować.
4.  Zamawiający zastrzega sobie  prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za roboty  faktycznie
wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, a Wykonawcy nie
przysługuje  w  stosunku  do  Zamawiającego  roszczenie  o  wypłatę  wynagrodzenia  w  kwocie
maksymalnej określonej w ust. 1.
5. Podstawę wystawienia faktur będą stanowiły protokoły za wykonanie robót, o których mowa w
ust.  2,  o  ile  stwierdzają  prawidłowość  wykonania  prac  oraz  dostarczenie  dokumentacji
fotograficznej (§ 4 ust. 14). 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie prace i czynności niezbędne do
osiągnięcia zakładanych parametrów przedmiotu zamówienia i jego 3 - letniej pielęgnacji oraz
obejmuje wszelkie inne koszty wynikające z realizacji obowiązków Wykonawcy, o których mowa
w § 4.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone na podstawie sporządzonej przez
Wykonawcę kalkulacji, w której Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia
na prace określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i  ryzyko w
oparciu o załączone do tego opisu specyfikacje.
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na wskazany przez niego rachunek
bankowy w terminie do 30 dni lub 30. dnia (zgodnie z ust.  2) od daty otrzymania faktury,
wystawionej na Gminę – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712, z
podaniem na fakturze numeru niniejszej umowy.
9. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że jest  podatnikiem podatku VAT -  NIP 774-31-35-712.
11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  podatnikiem podatku VAT -  NIP ….................

§ 7a*
1.  Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 2 § 7.
2.  Podzieloną  płatność,  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla
czynnych  podatników  VAT.  Mechanizm  podzielonej  płatności  nie  będzie  wykorzystywany  do
zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania),
a  także  za  świadczenia  zwolnione  z  VAT,  opodatkowane  stawką  0% lub  objęte  odwrotnym
obciążeniem. 
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w
systemie podzielonej płatności.
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach,  które  będą  wystawione  w  jego  imieniu,  jest  rachunkiem  dla  którego  zgodnie  z
rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze
zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

* § 7a ust.  1-4 będzie miał zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego
w formularzu oferty. 

§ 8
1. Prace wymienione w niniejszej umowie będą na bieżąco kontrolowane przez  upoważnionych
pracowników  Zamawiającego  pod  względem spełniania  standardów  określonych  w  niniejszej
umowie.
2.  Nieprawidłowości  stwierdzone  przez  pracowników  Zamawiającego,  będą  na  bieżąco



telefonicznie i/lub e-mailowo przekazywane Wykonawcy.
3. Wykonanie prac niezgodnie ze standardami określonymi w niniejszej umowie, stwierdzone
podczas odbioru, będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy.
4.  W  przypadku  nieprawidłowości,  stwierdzonych  podczas  odbioru,  upoważnieni  pracownicy
Zamawiającego  odmówią  odbioru  prac  wpisując  w  protokole  uwagi  i  jednorazowy  termin
technicznie  uzasadniony  na  ich  usunięcie,  jednakże  nie  dłuższy  niż  7  dni  kalendarzowych,
liczonych  od  dnia  kolejnego.  Protokół  powinien  zostać  podpisany  przez  Strony,  jednakże
niestawienie  się  upoważnionego  pracownika  ze  strony  Wykonawcy  nie  uniemożliwia
przeprowadzenia czynności odbiorowych, wówczas pracownik Zamawiającego sporządza protokół
jednostronny, który następnie przesyła do Wykonawcy w postaci skanu na adres e-mail podany
w § 6 ust. 7 niniejszej umowy, jednocześnie niezwłocznie telefonicznie informując o tym fakcie
Wykonawcę.  Protokoły odbioru sporządzane będą w formie pisemnej i zawierać będą wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie stwierdzonych wad.
5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  nieprawidłowości,  o  których  mowa  w  ust.  4,  bez
dodatkowego wynagrodzenia.
6. Po terminie wyznaczonym w protokole pracownicy Zamawiającego dokonują rekontroli.

Jeżeli prace zostały wykonane:
1) prawidłowo  -  pracownicy  Zamawiającego  sporządzają  protokół  odbioru  i  dokonują

odbioru prac;
2) nienależycie – pracownicy Zamawiającego sporządzają protokół z rekontroli, wpisując

w nim zakres prac nienależycie wykonanych, który stanowi podstawę do naliczenia
kary umownej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 oraz wzywając w nim Wykonawcę do
usunięcia nieprawidłowości;

7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na trudne warunki pogodowe lub inne
okoliczności, nie wynikające z zaniedbań obowiązków przez Wykonawcę, Wykonawca nie jest w
stanie  prowadzić  robót  zgodnie  z  przyjętymi  standardami  określonymi  w  STWIOR-ze,  jeżeli
Zamawiający uzna zasadność przyczyn, z powodu których nie można utrzymać standardu, może
zrezygnować z naliczania kary umownej, a termin na wykonanie prac zostanie wydłużony.

§ 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w  przypadku
wystąpienia  zdarzeń  opisanych  poniżej,  jeżeli  zdarzenia  te  powstały  na  skutek  okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca:

1) za stwierdzone podczas odbiorów opóźnienie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie  prac wymienionych w § 2 – za każdy dzień opóźnienia ponad
termin umowny/nienależyte wykonanie, aż do dnia prawidłowego wykonania prac (§ 8
ust. 4) w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące 00/100) złotych brutto. Wyjątek stanowi §
4 ust. 12;

2) za opóźnienie  rozpoczęcia  nasadzeń  materiału  roślinnego  ponad  4  dni  od  dnia
02.09.2019r.  w wysokości 500,00 (pięćset 00/100) złotych brutto – za każdy dzień
opóźnienia. Wyjątek stanowi § 4 ust. 12;

3) za przerwanie prowadzonych prac i brak kontynuacji nasadzeń dłużej niż 7 dni  – w
wysokości 500,00 (pięćset 00/100) złotych brutto za każdy dzień opóźnienia ponad
siódmy dzień, bez poinformowania zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 12;

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie pielęgnacji (§ 3 ust. 1 pkt 3)
- w wysokości 100,00 (sto 00/100) złotych brutto za każdy dzień opóźnienia dla 1 szt.
drzewa oraz 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) złotych brutto za każdy dzień opóźnienia 1
m2 pozostałych roślin  z    wynagrodzenia brutto  przysługującego za pielęgnację  w
danym roku (§ 7 ust. 1);

5) za opóźnienie w złożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1
lub  ust.  2  lub  ust.  23  –  1.000,00  (tysiąc  00/100)  złotych  brutto  za  każdy  dzień
opóźnienia ponad terminy określone w umowie;

6) za niewykonanie lub opóźnienie usunięcia materiału roślinnego obumarłego, w złej
kondycji zdrowotnej lub zniszczonego w terminie ustalonym na podstawie § 4 ust. 16
-  50,00  (pięćdziesiąt  00/100)  złotych brutto  za  każdy dzień  opóźnienia  za  1  szt.
rośliny;

7) za brak wymiany lub opóźnienie w wymianie roślin (które utraciły żywotność, zostały
zniszczone/skradzione  lub  są  w  złej  kondycji  zdrowotnej)  w  terminie  ….(data  w
zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę)…. lub w uzasadnionych przypadkach



ponad termin  ….(data w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę)…. (§ 4 ust.
15) – w wysokości 1.000,00 (tysiąc 00/100) złotych brutto za 1 szt. drzewa i 50,00
(pięćdziesiąt 00/100) złotych brutto za 1 szt. krzewu lub innej rośliny wieloletniej;

8) za pozostawienie do dnia następnego odpadów powstałych w trakcie robót na każdym
etapie umowy – w wysokości 200,00 (dwieście 00/100) złotych brutto za każdy dzień
opóźnienia ponad dzień, w którym powstały odpady i powinny być usunięte, za każdy
stwierdzony przypadek; 

9) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy
lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 40% wynagrodzenia
brutto  (§  7  ust.  1  łącznego  wynagrodzenia  za  etap  I  i  II  i  za  kompleksową
pielęgnację);

10) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę (§ 4
ust.  19)  lub  nie  przedstawienia  Zamawiającemu na  jego  żądanie  dokumentów,  o
których  mowa  w  §  4  ust.  21  pkt  1-4  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde zdarzenie;

11)za opóźnienie w złożeniu Zamawiającemu pisemnej informacji, o której mowa w § 4
ust. 30 – w wysokości 100,00 (sto 00/100) złotych brutto za każdy przypadek;

12) za brak współpracy lub częściową współpracę,  o której  mowa w §  4 ust.  24 – w
wysokości 3.000,00 (trzy tysiące i 00/100) złotych brutto.

2. Wysokość kar  umownych nie  może przekroczyć  100% wartości  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 7 ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia  wad wykonania prac  Wykonawca wykona je  ponownie  bez
dodatkowego wynagrodzenia.

4. Stwierdzenie wad zostaje potwierdzone pisemnie w protokole podpisanym przez Strony,
w którym zostaje wyznaczony termin na ich usunięcie.

5. Usunięcie wad po upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie zostaje potwierdzone
pisemnie w protokole podpisanym przez Strony. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
7. Wykonawca  ma  prawo  naliczać  odsetki  za  nieterminową  zapłatę  faktur  w  wysokości

odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
8. Jeżeli  wskutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  powstanie  szkoda

Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej
wysokości ponad wysokość kar umownych.

§ 10
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  30  dni  od

powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach jeśli:
1) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  uniemożliwiający  wykonanie

umowy;
2) Wykonawca nie rozpoczął robót lub usług bez uzasadnionych przyczyn ponad 7 dni od

02.09.2019r., albo przerwał ich realizację na okres dłuższy niż 7 dni i nie kontynuuje
ich mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji prac.  Wyjątek
stanowi § 4 ust. 12;

3) Wykonawca  realizuje  roboty niezgodnie  ze  specyfikacjami  i  zapisami  niniejszej
umowy.

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie.

§ 11
Skutki cywilno - prawne wynikłe ze szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

 
§ 12

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Prawa
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  Strony  poddają
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  %



wynagrodzenia od całości umowy (§ 7 ust. 1), tj. kwotę …..................... zł  (słownie:
…..............) w formie …........................................

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1  przeznacza się jako gwarancję zgodnego z
umową wykonania prac.

3. Zmiana formy zabezpieczenia  nie  wymaga  aneksu  do  umowy i  odbędzie  się  poprzez
pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego.

4. Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  umowy  i
uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyłączeniem § 6 ust. 5, § 13 ust.
3, gdzie wystarczająca jest pisemna informacja do Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących
istotnych zmian: 
1) wynagrodzenia w przypadku: 
- ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, bądź
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
2) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
-  wystąpienie  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  wykonanie
przedmiotu umowy. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie dziennej
temperatury  powyżej  30oC.  Dopuszcza  się  jako  niekorzystną  inną  temperaturę,  która  ma
negatywny wpływ na planowane do posadzenia rośliny np. silne mrozy. Wysokość temperatury
musi zostać potwierdzona stosownymi dokumentami np. dane pogodowe ze strony internetowej
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub inne. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie  się  także  opady  atmosferyczne  (np.  deszcz)  trwające  co  najmniej  3  dni.  Przez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe, takie
jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry uniemożliwiające prowadzenie prac. Dane
dotyczące  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  muszą  zostać  potwierdzone  przez
Wykonawcę  jw.  Przesunięcie  terminu  nastąpi  o  okres  adekwatny  do  występującego
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, czasu jego trwania i o czas potrzebny do usunięcia
skutków tego działania,
-  zaistnienia  działań  wojennych,  aktów  terroryzmu,  rewolucji,  przewrotu  wojskowego  lub
cywilnego,  wojny  domowej,  skażeń  radioaktywnych,  z  wyjątkiem  tych  które  mogą  być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 
-  zaistnienia  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,  niepokoje,
strajki, 
- skorzystania z okoliczności określonych w art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy PZP; 
3) sposobu wykonania świadczenia w przypadku zmiany przepisów prawa;
4) możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

§ 15
1. W razie zaistnienia 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  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3.  Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna z  następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp;



2) Wykonawca w chwili  zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w  art.  258  Traktatu  o  Funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  państwo  polskie  uchybiło
zobowiązaniom, które ciążyły na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa
Unii Europejskiej.

§ 16
Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu  Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w Urzędzie
Miasta Płocka Urzędu Miasta Płocka do stosowania. 

§ 17
1.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  oraz  powierza
przetwarzania danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz danych
osób przekazanych przez w/w osoby, niezbędnych do wykonania Umowy, na potrzeby księgowe,
rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych spraw w ramach oprogramowania, itp.
2. Strony wskazują, iż mają pełną świadomość, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych
wynika z samej natury stosunku prawnego między Stronami, a bez niej niemożliwym byłoby
wykonywanie  Umowy.  Powierzenia,  o  których  mowa  powyżej,  upoważniają  Strony
do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w ramach wypełniania obowiązków wynikających
z Umowy i nie mogą stanowić podstawy przetwarzania tych danych na jakikolwiek inny cel.
3.  Powierzenia  zostają  zawarte  na  okres  trwania  Umowy,  co  nie  wyłącza  prawa  Stron  do
czasowego wstrzymania  lub  uchylenia  powierzenia,  w szczególności  w przypadku  zaistnienia
incydentu z zakresu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie
powierzenia  do  przetwarzania  danych  osobowych,  może  czasowo  lub  trwale  uniemożliwić
wykonywanie Umowy, za co Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, a co Wykonawca
w pełni  akceptuje  i  zrzeka się  wszelkich  roszczeń w tym zakresie  wobec  Zamawiającego  w
najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie.
5. Wykonawca informuje Zamawiającego, iż w zakresie danych osobowych przekazanych przez
Wykonawcę do przetwarzania w ramach niniejszej umowy:
1) Wykonawca jest administratorem danych osobowych, pod adresem ul. ____________ ; 
2) Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na cele
finansowo-księgowe, sprawozdawcze, audytowe, tworzenia bazy danych, bazy dokumentów itp.;
3)  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  trwania  Umowy,  a  także  w  zakresie
przechowywania  dokumentacji  oraz  trwania  praw  i  obowiązków  Stron,  wynikających  z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
4)  Osobom,  których  dane  są  przetwarzane,  przysługuje  prawo  do  żądania  od  Wykonawcy
dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której
dane  są  przetwarzane,  a  także  do  przenoszenia  danych  (uzyskania  usystematyzowanego
zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru. 
6. Strony podejmą wszelkie niezbędne oraz obiektywnie możliwe do wykonania środki techniczne
i  organizacyjne  mające  na  celu  zabezpieczenie  przetwarzanych  danych  osobowych  Stron,
pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób, których dane osobowe będą przetwarzać. 
7.  W  szczególności  Strony  zobowiązane  są  zapewnić  niezbędne  systemy  bezpieczeństwa,
wdrożyć i stosować procedury wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
sporządzić niezbędną dokumentację. 
8. Strony zobowiązane są także do nałożenia na podmioty, którym dane osobowe powierzą do
dalszego przetwarzania, wszelkich zobowiązań wymaganych niniejszą Umową oraz przepisami
prawa,  w  tym  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych  osobowych  przez  te
podmioty. 
9. Niezależnie od powyższego Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy przekazanych
im  do  przetwarzania  danych  osobowych  przez  czas  trwania  niniejszej  Umowy  oraz  po  jej
wygaśnięciu, z wyjątkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w
szczególności jeżeli  obowiązek ich ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisu prawa, wyroku
sądowego  lub  decyzji  administracyjnej  albo  w  celu  wykonania  praw  i  roszczeń  istniejących



między Stronami.
10.  Strona,  która  przez  swoje  działanie  lub  zaniechanie  dopuszcza  bezprawnego  ujawnienia
danych objętych tajemnicą, zobowiązana będzie do naprawienia szkody na zasadach ogólnych do
wysokości rzeczywistej szkody. 

§ 18
Integralne części umowy stanowią:
1. formularz cenowy z wykazem ilościowym drzew, krzewów oraz innych roślin wieloletnich dla
zadania pn.: „Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu” - załącznik
nr 1;
2.  szczegółowy formularz  cenowy  z wykazem ilościowym drzew, krzewów oraz innych roślin
wieloletnich dla zadania pn.:  „Zielone płuca dla Płocka  – nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i
klimatu” - załącznik nr 2.

§ 19
Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy  i  trzy  dla
Zamawiającego.
 

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

..............................                                                    ................................. 
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