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UMOWA NR …………………………………….. 

 

Umowa zawarta w dniu   roku w Warszawie pomiędzy:  

 

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481,  

w ramach którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa,  zwany dalej Zamawiającym reprezentowany przez: 

Panią Kamilę Nowocin  – Zastępcę Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni Zarządu Zieleni 

m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa nr 25/2020 z dnia 4 maja 2020 r. udzielonego 

przez Panią Renatę Kuryłowicz - Dyrektora Zarządu Zieleni m. st. Warszawy działającą na 

podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.5357.2019 z dnia 9 

grudnia 2019 roku. 

A 

………………………………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… z siedzibą w ……………………………………………, wpisaną do rejestru Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP XXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXX, zwanym 

dalej „Wykonawcą”,  

 

zwanych również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

 

Do niniejszej umowy, ze względu na jej wartość poniżej 130 000 zł, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia  11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.). 

 

§ 1. 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania montaż wiązań wraz z cięciami 

niezbędnymi do wykonania wiązań na drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. 

Warszawy.  

2. Ekspertyzy z lokalizacjami drzew i opisem prac do wykonania określa załącznik nr 3. 

 

§ 2. 

[Termin realizacji] 

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w ciągu 13 tygodni od dnia zawarcia 

umowy, tj. do dnia …………… 2021 roku 

§ 3. 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy należy:  

a) wykonanie umowy zgodnie z warunkami wykonania umowy, 

b) przekazanie Zamawiającemu raportu z wykonanych prac.  

2. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych urządzeń i materiałów. Cena 

powinna uwzględniać pracę podnośnika. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów. 

4. Użyte do wykonania prac materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom i posiadać 

wymagane atesty i certyfikaty. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, przed rozpoczęciem prac 

w terenie, o konieczności wjazdu do parków samochodów niezbędnych dla realizacji umowy 

oraz podania numerów rejestracyjnych pojazdów w celu uzyskania zezwolenia na wjazd. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy z 

należytą starannością. 

8. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób 

trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i straty powstałe przy realizacji 

przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym wszelkich szkód, które powstaną w trakcie wykonywania prac (ewentualnych 

napraw uszkodzeń nawierzchni, instalacji podziemnych i nadziemnych, elementów małej 

architektury, renowacji zniszczonych trawników, krzewów i roślin ozdobnych). Jeżeli 

wykonawca nie naprawi szkód Zamawiający może zlecić naprawy osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające 

z niewłaściwego bądź niezgodnego z umową wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 4. 

[Warunki wykonania umowy] 

1. Przedmiot umowy należy wykonać przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej 

stosownym przepisom, normom i standardom.  

2. Prace należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami wykonania wiązań zawartymi w załączniku nr 

3. 

3. W przypadku drzew, dla których nie ma wskazań wykonania wiązań  Wykonawca wykona 

uproszczony projekt, który prześle drogą mailową w ciągu 15 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy. Projekt będzie zawierał informację dotyczącą rodzaju wiązania i sposobu jego 

założenia. 

4. W przypadku drzew, które wymagają wymiany starych wiązań na nowe, wskazanych w 

załączniku nr 1 Wykonawca wykona uproszczony projekt, który prześle drogą mailową w 

ciągu 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Projekt będzie zawierał informację 

dotyczącą rodzaju wiązania i sposobu jego założenia. 

5. W przypadku drzewa nr 24 w załączniku nr 1 tabela 1, na którym wskazany jest demontaż 

istniejących wiązań (drzewo nr 24Wykonawca podejmie decyzję  o zasadności założenia lub 

nie nowego wiązania i poinformuje Zamawiającego  drogą mailową  w ciągu….dni od dnia 

zawarcia umowy 

6. Zamawiający zaakceptuje projekty o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 4 w ciągu 7 dni 

roboczych. Przez dzień roboczy Strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania 

realizacji umowy, oraz wszelkich utrudnieniach, które mogłyby spowodować opóźnienie 

w terminowym zakończeniu przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz 

potencjał techniczno-ekonomiczny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że osoba wykonująca wiązania na drzewie zna specyfikę techniczną 

producenta wiązań oraz potrafi założyć wiązanie zgodnie z zaleceniami producenta.  

10. W sytuacji gdy podczas montażu wiązań konieczne jest odstępstwo od zaleceń producenta 

oraz od opisu wykonania prac wskazanych w załączniku nr 3, Wykonawca poinformuje o tym 

fakcie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego drogą elektroniczną na adres 

dendrolodzy@zzw.waw.pl wraz z podaniem przyczyny odstępstwa i uzasadnieniem dla 

przyjętego sposobu montażu. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

uproszczonego schematu w ciągu 5 dni roboczych od wykonania danej pracy. 

11. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomości, na których będzie wykonywany 

przedmiot Umowy i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, 

panujące na niej warunki, okres kalendarzowy, w którym będzie wykonywany przedmiot 

Umowy umożliwia rozpoczęcie i zakończenie prac w terminie określonym w § 2 Umowy. 

12. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć raport końcowy z przeprowadzonych prac do siedziby 

Zamawiającego w formie papierowej na adres ul. Hoża 13 a, 00-528 Warszawa oraz drogą 

elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl - najpóźniej ostatniego dnia umowy. Raport 

będzie zawierał szczegółowy wykaz rodzaju i ilości założonych wiązań na każdym drzewie, 

dodatkowo do raportu będzie dołączona dokumentacja wyjaśniająca wszelkie zmiany i 

odstępstwa wskazane w ust. 3, 4 i 10. 

13. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania raportu końcowego dokona 

oględzin poprawności wykonanych prac na drzewach, oraz ich zgodności z raportem 

końcowym przedstawionym przez Wykonawcę. Zamawiający w tym czasie przedstawi swoje 

wątpliwości oraz uwagi Wykonawcy odnośnie raportu końcowego. 

14. Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania uwag przez Zamawiającego 

dokona niezbędnych poprawek wiązań oraz raportu końcowego. 

15.  Potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpi protokołem odbioru, podpisanym 

przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

 

§ 5. 

[Wynagrodzenie, terminy płatności] 

1. Za prawidłowe wykonanie prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne łączne 

wynagrodzenie nie wyższe niż ……..zł brutto (słownie brutto: ………………… 00/100 zł).  

2. W przypadku osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 1, przed datą określoną 

w § 2, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie 

dodatkowych oświadczeń, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń  

z tego tytułu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie 

wykonane przez Wykonawcę, określone w protokole odbioru. 

mailto:dendrolodzy@zzw.waw.pl
mailto:kontakt@zzw.waw.pl
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4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie kosztorys powykonawczy. Forma 

kosztorysu oraz jego treść musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 

wystawieniem faktury VAT. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania kosztorysu w formie elektronicznej. 

5. Warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego oraz faktury VAT 

jest potwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowości wykonania prac w formie protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 15. 

6. Wykonawca za prawidłowo wykonane i odebrane protokolarnie prace wystawi, w terminie 

określonym w obowiązujących przepisach prawnych, fakturę VAT zawierającą wszystkie 

wydatki i nakłady związane z wykonaniem umowy.  

Wykonawca dostarczy fakturę na adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 

Warszawa albo za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”), o której 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. z 2020 

r., poz. 1666 z późn. zm.), albo prześle fakturę elektroniczną w formacie PDF podpisaną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail Zamawiającego: kontakt@zzw.waw.pl. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 

Zarządu Zieleni m.st. Warszawy albo przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

za pośrednictwem PEF albo otrzymania przez Zamawiającego faktury elektronicznej w formacie PDF 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za datę otrzymania faktury elektronicznej 

przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury elektronicznej w formacie PDF podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej 

Zamawiającego wskazanej powyżej. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, 

wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami 

niniejszego zlecenia. 

9. Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z następującego adresu e-mail: 

…………………………………….. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści 

oraz czytelność faktury elektronicznej. 

10. Faktura powinna posiadać następujące dane: 

       a)      Nabywcę: 

                Miasto Stołeczne Warszawa 

                Plac Bankowy 3/5 

                00-950 Warszawa 

                NIP: 525-22-48-481 

          b)    Odbiorcę i płatnika: 

                  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

                  ul. Hoża 13 a 

00-528 Warszawa 

 

oraz  numer umowy.  

11.Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie obejmują całość wynagrodzenia 

na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy w tym wszelkie wydatki  

i nakłady (koszty transportu, materiałów itd.).   

12. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie przez 

Zamawiającego, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zamawiający 

nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny 

podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług.   

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

mailto:kontakt@zzw.waw.pl
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15.Zamawiający oświadcza,  

1) że płatność za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 dokonana będzie z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

2) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 

2019 r., poz. 118 z późn. zm.). 

 

§ 6. 

[Kary umowne. Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

a. zwłoki realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b. przycięcia konaru drzewa bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze 

przycięcia konaru w wysokości 2000 zł za każdy usunięty konar, 

c. niewłaściwego założenia wiązania, wbrew zaleceniom producenta wiązania w wysokości 

2000 zł za każdy nieuzasadniony stwierdzony przypadek, 

d. stwierdzenia nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków i standardów wykonania 

prac określonych w załączniku nr 2 do umowy innych niż wymienione w ust. 1 lit b i ust. 1 

lit. c  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

stwierdzony przypadek, 

e. niewykonania uproszczonego projektu, o którym mowa w § 4 ust. 3 ust.i 4 oraz ust. 10 w 

wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

f. za zwłokę w przesłaniu sprawozdania z prac wykonanych w poprzednim tygodniu w 

wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku, gdy zwłoka w  

realizacji przedmiotu umowy przekroczy 7 dni. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trybie określonym w ust.2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust.1 umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy w części w trybie określonym w ust. 2, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część umowy. 

5. 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, oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 2  Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy 

naliczone kary umowne przekroczą 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

7. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy. 
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8.Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych.  
9. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% 

łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust. 1. 
 

§ 7. 

[Podwykonawcy] 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie 

prac. 

2. Zmiana zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja 

z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzednio 

poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian ust. 1, w formie aneksu do 

umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgodę na danego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany 

jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

4. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania. 

 

 

 

§ 8. 

[Stosowanie przepisów RODO] 

1. W związku z realizacją  Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy zwykłe dane 

osobowe  dotyczące pracowników Zamawiającego w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail i 

numeru telefonu, podane w §9 ust.1. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż znany jest mu fakt, że od momentu udostępnienia 

danych, o których mowa w ust.1 , realizuje on samodzielnie w stosunku do tych danych obowiązki 

administratora określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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., dalej: RODO) oraz przepisach krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w 

szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Zamawiający nie odpowiada za wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust.2. 

4. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w 

przepisach RODO, w zakresie danych osobowych osób, które Wykonawca wskaże ze swojej strony 

do realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 9. 

[Osoby odpowiedzialne za realizację umowy] 

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy i wyznaczonymi  

do kontaktów z Wykonawcą są:  

………………………….., tel. XXX XXX XXX, e-mail: ...............@zzw.waw.pl 

…………………………..., tel. XXX XXX XXX, e-mail: ...............@zzw.waw.pl 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy i wyznaczoną 

do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………….., tel. …………………, e-mail: …………………… 
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3. O każdej zmianie w zakresie postanowień ust. 1 i ust. 2 Strony zobowiązane są powiadomić 

się wzajemnie w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższym nie stanowi zmiany umowy 

wymagającej sporządzenia aneksu. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazana w ust. 2 osoba odpowiedzialna za realizację umowy 

będąca specjalistą dendrologiem lub specjalistą arborystą, posiadająca wykształcenie wyższe 

o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 lata praktyki 

zawodowej lub wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu lub 

leśnictwo oraz 5 lat praktyki zawodowej, posiada doświadczenie i kwalifikacje w zakresie 

wykonania umowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastąpienie osoby wymienionej w ust. 2 inną 

osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania wymienione w ust. 4.  

6. Zamawiający wymaga, aby osoba wymieniona w ust. 2 zapewniała stały nadzór merytoryczny 

prac w trakcie trwania umowy w tym: 

a) bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w terenie, organizacja prac w 

terenie zgodnie z przyjętymi do wykonania zakresami; 

b) udział w odbiorze zleconych prac; 

c) prawidłowe sporządzanie kosztorysów; 

d) kontrolowanie i ocena jakości wszystkich wykorzystywanych materiałów i wykonywanych 

prac – niedopuszczenie do wykorzystania materiału wadliwego; 

e) bezpośrednia współpraca z Zamawiającym. 

7. W przypadku prac wykonywanych na terenach wpisanych do rejestru zabytków ( Park im. 

gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Ogród Saski, Park Praski, Park Traugutta, Ogród Krasińskich, 

Park Kazimierzowski, Park marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego) Wykonawca wskaże 

dodatkowo osobę pełniącą funkcję kierownika prac, która winna spełniać warunki art. 37b 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 282). 

 

§ 10. 

[Ubezpieczenie] 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej 

umowy przez okres co najmniej od daty zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia 

obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą 

polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 

związku z realizacją niniejszej umowy, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości umowy.  

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

 

§ 11. 

[Gwarancja] 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych i zastosowanych 

materiałów, użytych do wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowy montaż wiązań na okres  

9 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 30 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 12. 

[Udostępnianie informacji publicznej] 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku 

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia 

podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429). 

§ 13. 

[Postanowienia końcowe] 

1. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

  § 14. 

[Załączniki do umowy] 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1- zakres prac 

2) Załącznik nr 2 -  warunki techniczne realizacji umowy oraz standardy jakościowe 

wykonania przedmiotu zamówienia 

3) Załącznik nr 3 – ekspertyzy z lokalizacjami i opisem prac do wykonania 

4) Załącznik nr 4 – zakres prac i ceny jednostkowe 

5) Załącznik nr 5 - kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

6) Załącznik nr 6 – gwarancja  

 

 

………………………………………      ……………………………………… 

Zamawiający        Wykonawca 


