
UMOWA nr ……….. 

zawarta w dniu …………r. 
 

pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20- 059 Lublin, NIP 

712- 010- 69-11, REGON 000288716, reprezentowanym przez: 
 

…… 

zwanym w treści umowy Zleceniodawcą 

 

a  

…... 

 

reprezentowanym przez....... 

, zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą 

 

 

§ 1 
 

Zamówienie poniżej 30 000 EURO – na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamówień Publicznych  usługa zwolniona z zamówienia publicznego.  
 

§ 2 

 
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

utrzymaniu i pielęgnacji terenów zieleni przy posesjach Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, które 

stanowią integralną część umowy. 

2. Zleceniobiorca, na zlecenie Zleceniodawcy, może dokonać nasadzeń 

rekompensacyjnych, wynikających z decyzji wydanych przez Urząd Miasta, na innej 

działce, należącej do Zleceniodawcy, która nie jest uwzględniona w Załączniku nr 1.  

 

3. Zleceniobiorca wykona prace polegające na :   

 

a) koszeniu trawników z zebraniem i wywiezieniem trawy,  

b) nawożeniu trawników (azofoska lub polifoska), 

c) nawożeniu krzewów i drzew (azofoska lub polifoska), 

d) wykonaniu nowego trawnika (spulchnianie ziemi, wygrabianie, wysiew nasion, 

torfowanie powierzchni), 

e) regeneracji trawnika (aeracja, wertykulacja), 

f) podcinaniu krzewów, 

g) usunięciu uschniętych i połamanych gałęzi drzew,  

h) nasadzeniu kwiatów (sadzonka plus usługa nasadzenia), 

i) nasadzeniu drzew (sadzonka klasy I plus usługa nasadzenia) o obwodzie pnia min 8 cm 

mierzona na wysokości 100 cm, w przypadku drzew iglastych o pokroju kolumnowym 

sadzonki o wysokości do 100 cm od podstawy pnia do wierzchołka), 

j) nasadzeniu drzew (sadzonka klasy I plus usługa nasadzenia) o obwodzie pnia min 16 cm 

mierzona na wysokości 100 cm, w przypadku drzew iglastych o pokroju kolumnowym 

sadzonki o wysokości ponad 100 cm od podstawy pnia do wierzchołka ), 

k) nasadzeniu krzewów (sadzonka klasy I plus usługa nasadzenia),  

l) wycięciu drzewa (wywiezienie dłużyc, utylizacja gałęzi ) o obwodzie do 100 cm,  

m) wycięciu drzewa (wywiezienie dłużyc, utylizacja gałęzi ) o obwodzie powyżej  100 cm ,  

n) wycięciu krzewów  (rozdrobnienie i  utylizacja) do 2 m2  powierzchni,    



o) wycięciu krzewów  (rozdrobnienie i  utylizacja) powyżej 2 m2  powierzchni,    

p) frezowaniu pni wyciętych drzew o obwodzie do 100 cm,  

q) frezowaniu pni wyciętych drzew o obwodzie powyżej 100 cm,  

r) oprysku powierzchni terenu przeciw chwastom (preparat plus usługa oprysku), 

s) wykonaniu rabaty kwiatowej lub składającej się z krzewów (nadanie kształtu, montaż 

obrzeży ogrodowych, agrowłóknina, usługa nasadzenia, wykończenie korą sosnową lub 

kamieniem) 

t) uporządkowaniu terenu po każdej wykonanej pracy. 

        

§ 3 

 
Zleceniobiorca wykonywać będzie prace o których mowa w § 2 niniejszej umowy ze 

szczególną starannością, zgodnie z zasadami cięcia drzew i wskazaniami sztuki 

ogrodniczej oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac w stosunku 

do zatrudnionych osób, osób trzecich oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP  

i PPOŻ a także zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego w czasie trwania prac. 

 

§ 4 

 

Zleceniobiorca udzieli rocznej gwarancji na wszystkie nasadzenia rekompensacyjne, 

których dokonał na terenach zielonych należących do Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich  oraz mienia 

powstałych wskutek nienależytego wykonania zadań wymienionych w § 2 umowy. 

2. Zleceniobiorca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na nasadzenia roślin wieloletnich 

zlecone przez Zleceniodawcę.  

3. W sprawach związanych z realizacją umowy Zleceniodawcę reprezentować będzie 

Emilia Podstawka, tel. 885 252 534. 

4. Poszczególne prace do realizacji będą wysyłane drogą elektroniczną na wskazany 

przez Zleceniobiorcę adres:............................................... Termin ich realizacji wynosi  

3 dni od dnia zgłoszenia. 

 

§ 6 

 

Strony ustalają następujący cennik usług (netto) : 

a)  koszenie trawnika z zebraniem i wywiezieniem trawy  - PLN/m2, 

b)  nawożenie trawnika (azofoska lub polifoska)- PLN/m2, 

c)  nawożenie krzewów i drzew (azofoska lub polifoska ) – PLN/m2, 

d)  wykonanie nowego trawnika (spulchnianie ziemi, wygrabianie, wysiew nasion, torfowanie   

     powierzchni) –  PLN/m2, 

e)  regeneracja trawnika –  PLN/m2, 

f)  podcinanie krzewów –  PLN/szt., 

g)  usunięcie uschniętych i połamanych gałęzi drzewa –  PLN/szt., 

h)  nasadzenie kwiatów (sadzonka plus usługa nasadzenia) –  PLN/szt., 

i)  nasadzenie drzew (sadzonka klasy I plus usługa nasadzenia) o obwodzie pnia min 8 cm  

     mierzona na wysokości 100 cm, w przypadku drzew iglastych o pokroju kolumnowym  

     sadzonki o wysokości do 100 cm od podstawy pnia do wierzchołka ) –  PLN/szt., 

j)   nasadzenie drzew (sadzonka klasy I plus usługa nasadzenia) o obwodzie pnia min 16 cm  

     mierzona na wysokości 100 cm, w przypadku drzew iglastych o pokroju kolumnowym  



     sadzonki o wysokości ponad 100 cm od podstawy pnia do wierzchołka ) – PLN/szt., 

k)  nasadzenie krzewów (sadzonka klasy I plus usługa nasadzenia) –  PLN/szt., 

l)  wycięcie drzewa (wywiezienie dłużyc, utylizacja gałęzi ) o obwodzie do 100 cm  

       –  PLN/szt.,  

m)  wycięcie drzewa (wywiezienie dłużyc, utylizacja gałęzi ) o obwodzie powyżej  100 cm   

       –  PLN/szt.,  

n)  wycięcie krzewów  (rozdrobnienie i  utylizacja  ) do 2 m2  powierzchni –  PLN/szt.,   

o)  wycięcie krzewów  (rozdrobnienie i  utylizacja  ) powyżej 2 m2  powierzchni  

        –  PLN/szt., 

p)  frezowanie pni wyciętych drzew o obwodzie do 100 cm –  PLN/szt.,  

q)  frezowanie pni wyciętych drzew o obwodzie powyżej 100 cm –  PLN/szt.,  

r)   oprysk powierzchni terenu przeciw chwastom (preparat plus usługa oprysku) 

       –  PLN/m2. 

s)  wykonanie rabaty (nadanie kształtu, montaż obrzeży ogrodowych, agrowłóknina, usługa    

 nasadzenia, wykończenie korą sosnową)- PLN/m2, 

t)  wykonanie rabaty (nadanie kształtu, montaż obrzeży ogrodowych, agrowłóknina, usługa 

 nasadzenia, wykończenie kamieniem ogrodowym)- PLN/m2, 

                                                               

§7 

 

1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 2, Zleceniobiorcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie  za faktycznie wykonaną usługę, według cen jednostkowych netto 

wymienionych w § 6 plus podatek VAT, na podstawie faktur wystawianych po 

zakończonych usługach i protokołu wykonania prac  podpisanych przez 

przedstawiciela Zleceniobiorcy Emilię Podstawka  lub innego pracownika Działu 

Administracyjno – Gospodarczego. 

2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

 

§ 8 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zadań objętych umową Zleceniobiorca 

zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia netto dla zleconych 

jednorazowo zadań wymienionych w § 2 umowy. 

 

 

§ 9 

 

Umowa zawarta jest do wyczerpania kwoty 120 000,00 zł netto lub na okres nie dłuższy niż 

48 miesięcy od dnia zawarcia umowy do r. 

 

   § 10 

 

Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu rzeczowo sądowi dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

 

 

 § 11 

 

Strony zobowiązują się do: 



Zachowania tajemnicy – zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu wszelkich 

informacji pozyskanych w jakiejkolwiek postaci, a dotyczących drugiej Strony lub 

działalności przez nią prowadzonej,  które znajdą się w jej posiadaniu w związku z realizacją 

umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wszelkich danych  

i tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji technicznych, technologicznych, handlowych  

i organizacyjnych oraz innych informacji podlegających ochronie u każdej ze Stron. 

 

 

§ 12 

 

Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. 

 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 14 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 16 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem r. 

 

 

 Zleceniodawca:        Zleceniobiorca: 


