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UMOWA nr/jaiś.../2019IMOSiR
zawarta w dniueżŚ.P kwietnia 2019 roku a' Kędzierzynie—Koźlu, pomiędzy:
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Gminą Kędzierzyn-Koźle -— Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźla,
al. Jana Paw-la II 29. 47—220 Kędzierzyn—Koźle. NIP 7491954792, REGON 532437162,
reprezentowanym przez Zenonę Kuś — Dyrektora MOSiR na podstawie pehiomocnictwa Prezydenta
Miasta Kędzierzyn—Koźle,. zwanym dalej Zamawiającym lub MOSiR.
3.
Agnieszka Pietruszka prowadzącą. dzialalność gospodarczą. pod firmą HNES GARDEN Agnieszka
Pietruszka z siedzibą W Nakle. ul. Tam-owsica 20. 46-050 Tarnów Opolski, NIP 7561749101, REGON
161598917, reprezentowany przez Agnieszkę Pietraszkę. zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
«i 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, 3: Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepąjące zadanie:
a) dostarczenie 53 szt. drzew liściastych, gatunek wiśnia japońska ozdobna, o minimalnym
b)

obwodzie 8 cm,
wykonanie nasadzeń,

c) opalikowanie drzew, w ceiu wspomożenie stabilności pnia.

2. Wykonawca wykona nasadzenia do dnia 30.04.2019 r.

_

3. Miejsce nasadzeń oraz pozosta-le wytyczne dot. zadania określa decyzja .w ŚR.613.1.77.2.2016.DM
z dnia 19.07.2016 r. (zmieniona decyzją ŚR.613.1.111.3.2017, 08R—OS.6131.349.2018.PL) wraz z

mapką, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonywać będzie pielęgnację gwarancyjną przez

okres 3 lat, liczonych od dnia dokonania nasadzeń.
@ 2 Obowiązki ”Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony środowiska.
2. Naruszenie wymogu określonego W ust. l skutkować będzie: a) obowiązkiem przywrócenia sta-nu.

środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Wykonawcy, b) uprawnieniem do rozwiązania
umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.
3. Wykonawca prowadzić będzie prace w oparciu o własne materiały i narzędzia..

4. W okresie wykonywania uslugi, o której mowa w ust. l, pełną odpowiedzialność za wykonywanie
prac ponosi Wykonawca.
5. W okresie wykonywania usługi, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest, do
natychmiastowego usunięcia odpadów, powstałych w wyniku realizacji prac.
@ 3 Wynagrodzenie
l.. Wynagrodzenie za prace określone umową ustala się na kwotę 1” 0120,00 zł netto (słownie: dziesięć
tysięcy sto dwadzieścia 00£100)iplos obowiązuj ą-ca stawka VAT.

2. Wynagrodzenie obej moje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od riffy-'konania umowy po otrzymaniu od
Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury dla Zleceniodawcy na adres:
Nabywca:
Gmina Kędzierzyn—Koźle

ul. Grzegorza Piramowicza 32.
47-200 Kędzierzyn—Koźle

NIP: 7492055601
OdbiorcalPlatnik:
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. Jana Pawła I] 29
47—220 Kędzierzyn-Koźle
4. Termin zapłaty stan-owi dzień dokonania poieTCenia przelewa bankowego.
5 . Podstawą wystawienia faktury będzie odbiór prac przeprowadzony komisyjnie oraz zatwierdzony
protokół odbioru..
6. Strony postanawiają. że w razie stwierdzenia wad. płatność za tą część usługi nastąpi po ich
usunięciu, na koszt Wykonawcy, & jeśli wad nie da się usunąć wynagrodzenie Wykonawcy będzie
umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wad-ą.
@ 4. Przedstawicieie stron
1. Zamawiający nyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór: p.
2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg prac:
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego
uwag, o których mowa w ust. 3.

5 5 Wady, odstąpienie
1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.

2. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo
odmowy odbioru robót i wyznaczenie tenninu usunrięc ia wad. Po upływie wyżej wymienionego terminu
naliczane będą kary umowne określone w 5 7.
3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usuniecia-., jeżeli nie uniemożiivdają. one
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z prZeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

obniżenia odpowiednio wynagrodzenia.
4. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dhiższego niż 3 dni w
wykonaniu przedmiotu innowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez
konieczności wyznaczania” dodatkowego-. terminu do wykonania umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowyjezeli:
a) Wykonawca naruszy iime istotne postanowienia umowy, w szczegóhiości. jeśli parametry

wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od określonych w decyzji. o której mowa w 5” 1 ust.
3 umowy. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień Zaman-dającego do odstąpienia od umowy
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
b) Zamawiajacy uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny

z umową lub w sposób niestaranny, lub nie przestrzega warunkow realizacji prac określonych w
niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wymaczonego terminu Zamawiający może od union-y odstąpić.
@ 6 Kary umowne
I. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu umowy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości netto umowy za każdy
dzień opóźnienia.
.?... W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego,. o którym mowa w $$ 4 ust. 1
niniejszej umowy. że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zakres prac pelengacyjny,
Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiaj ącemu karę w wysokości 400,00 PLN.

3. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiając—ego, że Wykonawca nie wykonał lub
nienależycie wykonał zakres prac wynikający z kosztorysu ofertowego. Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości brutto określonej w @ 3 ust.- 1
niniejszej umowy.
A

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodze-nia odszkodowania p—rzewyższaj ącego wysokość
ustalonych kar umownych.
5. Wykonawca. uga—aaa zgodę na potrącan ie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zap-łaty zastrzeżonych kar umownych.
@ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja, fomy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego iRady (U E) EMG/W? z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119). dla których Administratorem Danych
jest MOSiR, za wyjątkiem obszaru niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych
rozliczeń między Stronami.
- 3. Najemca oświadcza. że znany jest mu fakt. iż treści niniejszej umowy, a wszczegolnosci dotyczące
go dane identyfikuj ace-„ przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna
w rozmówieniu art.l ust i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2017 poz. 933). która podlega udostępnieniu w trybie ustawy
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
5. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym

sądom powszechnym wg siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik nr l — oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 — decyzja nr SR.613.'1 17.22.01 (SDM zdnia 19.07.2016- r.
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danych osobowych iw
Zgodnie z. an 13 Parlamentu Europejskiego mady (LEE) zamiar—a :: dnia :? imienna 3910 roku. .w sprawie ochrony «mob lizyczay'ch w związku z: piecem-zmian
sprawie svn obodnaao przepływ takich danych maa uchylenia dfa'ekryny osnowa GŁODU ›. (Da. Urz. UE L 11192. 0—1 [15.20 lol informuję. iż.

Il” Administratorem PanifPaua danych oso'bmsanh jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o: Kędzierzynie—Koźlu, ul. Iana Pawia ll 39. reprezentowmiy. przez Dyrektora.
.
_
. .
.
Kontakt ?: luspekxorem Ochrony Danych «' all.-2913351135, pl. tel. 575355453
2)
Będziemy przetwarzać PanuPan dane osobowe dla pon-„zab zama-cia nawo-y. w celu jej wykonania oraz do unten-lema takim:-' VAT i do wypełniania obowiązku prawnego. ciążącego
3-5
.
.
na Adminisrratorze. Bruk poder-Jia danych osobowych umemoziini zau-araie umowy
- RODO: ])
Podstawa prawna przemawiania PanifPana danych osobowych jee w oparciu o art. 6 ust. & Iii h i ”c rozporzadzenia Parlamcnm Europejskiego : Rady (UE) 2016679?
4)
koniecznosc realizacji laczacej nas umowy. 3) Wypełnienia obowiazku pran nego ciążącego na administralorze, w celu rozliczeń ńnansmiych. w tym podatkowych.
_
.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmiany uprannione do uzyskania dawal: ruchowych na podstawie przepisón prawa
5)
roszczen podatkowych r
Będziemy przechouyu-ac PapiiPaaa dane osobowe przez okres mi.-eeia leczącej pas ufamy oraz przez olu'es przedsi-«nienia cnenmałnych roszczeń. w tym
6]
v
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na
Posiada Panii'l'an prawo do zadania od adminisnnmra dostępu do danych osobno)-th. ich afer,-towania. usuwam lub ograniczenia przemawiania oraz prawo uycołama zgody
7)
przetwarzanie danych.
Osobowych
8) Ma Paruii'an prawo wniesienia skarg zło-organu nadzomzegc. lj. Prezesa Urzędu Oeirroay Danych

cytvilnYCh.
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