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UMOWA Nr SZ/BP-23/…../2023 
 

Zawarta w dniu ……… marca 2023 roku w Warszawie pomiędzy:  
 
Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą przy al. Jana 
Pawła II 11, 00 – 828 Warszawa, NIP 526-26-05-468, REGON: 017508290, zwanym 
dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez …………………………………………... 
 
a 
 
……………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………………………, z siedzibą przy ul. …………………….., 
87-100 Toruń, NIP ………………………………., REGON ……………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ogrodniczych, porządkowych,    

transportowych i konserwatorskich, na terenie o obszarze 1,49 ha zajmowanym 
przez Centralne Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73. 

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. 
3. Załącznik stanowi integralną część umowy. 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i kompetencje oraz długoletnie 
doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz odpowiednią 
liczbę pracowników niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada dokument świadczący o przebytym  
przeszkoleniu z zakresu bhp dla pracodawców oraz dokumenty o przebytym 
przeszkoleniu z zagadnień bhp i ppoż. jego pracowników. 

3. Wykonawca oprócz świadczenia usługi osobiście musi zapewnić pracownika, 
który będzie go zastępował podczas jego nieobecności. 

4. Niedopuszczenie do zniszczenia, na terenie posesji, prowadzonych upraw 
(drzewa, krzewy, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki i grzyby) w wyniku 
nieprawidłowo prowadzonych zabiegów agrotechnicznych (w tym złego 
nawożenia, nieprawidłowości w siewie i sadzeniu, złego nawadniania – 
przesuszenia, zbyt dużej wilgotności, prowadzonych zabiegów zwalczania 
chorób, szkodników i chwastów). 

5. Właściwa obsługa Izolatora z bezwzględnym zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa fitosanitarnego obowiązujących w CL, w tym m.in. szczególna 
dbałość o zachowanie całkowitej szczelności Izolatora. Zgłaszanie nieszczelności 
siatki izolacyjnej. 

6. Przechowywanie narzędzi i wyposażenia wykorzystywanego w trakcie prac w 
wyznaczonych miejscach. 
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7. Niedopuszczenie do zniszczenia prowadzonych upraw w wyniku 
nieprawidłowo prowadzonych zabiegów agrotechnicznych (w tym złego 
nawożenia, nieprawidłowości w siewie i sadzeniu, złego nawadniania tj. 
przesuszenia lub zbyt dużej wilgotności, prowadzonych zabiegów zwalczania 
chorób, szkodników i chwastów). 

8. Prowadzenie oprysków oraz transportu ziemi i prób w laboratorium 
szklarniowym z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
fitosanitarnego obowiązujących w CL. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy terminowo, 
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, wiedzy technicznej oraz warunkami 
realizacji robót określonymi w Załączniku do niniejszej umowy, z zachowaniem 
najwyższej staranności zawodowej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody 
powstałe w trakcie świadczonych usług. 

11. Wykonawca jest obowiązany utrzymać sprzęt przekazany przez Zamawiającego 
do wykonania umowy w stanie niepogorszonym, w szczególności ma 
obowiązek: dbać o stan techniczny i czystość urządzeń oraz przechowywać je w 
wyznaczonych miejscach. 

12. Wykonawca zabezpiecza nadzór nad wykonywaniem prac przez swoich 
pracowników. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za materiały (w tym również 
rośliny) powierzone mu przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy 
i w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia  lub utracenia zobowiązany będzie 
do ich odkupienia lub naprawy własnym staraniem i na własny koszt. 

14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, nawierzchni  
i wyposażenia terenu oraz zieleni w trakcie realizacji  niniejszej  usługi, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego własnym staraniem i na własny koszt. 

15. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi  
Zamawiającego wszelkie zauważone nieprawidłowości na terenie objętym 
przedmiotem umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać usług określonych w § 1 umowy 
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

17. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszej umowie przez siebie 
i przez swoich pracowników. 

 
§ 3 

Terminy realizacji 
 

Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w terminie 
od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie, warunki płatności 
 

1. Łączne  wynagrodzenie za  wykonanie  przedmiotu umowy stanowi kwotę 
……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………..) 
w tym należne podatki. 
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2. Wynagrodzenie płatne będzie w 12 równych ratach po ……………… zł brutto w 
tym należne podatki. 

3. Płatności zostaną uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania faktury po podpisaniu protokołu odbioru prac. 

4. Faktura zostanie wystawiona na Główny Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, NIP 526-26-05-468. 

 
§ 5 

Kary umowne 
 

1. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 

2. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w 
sposób nienależyty Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w 
wysokości 3.000,00 zł. 

3. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia nieprawidłowości wskazanych 
przez Zamawiającego zgodnie z § 8 pkt 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
dodatkowo karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą kolejną dobę 
opóźnienia oraz za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 

4. W przypadku zniszczenia, na terenie posesji, prowadzonych upraw (drzewa, 
krzewy, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki i grzyby) w wyniku nieprawidłowo 
prowadzonych zabiegów agrotechnicznych (w tym złego nawożenia, 
nieprawidłowości w siewie i sadzeniu, złego nawadniania – przesuszenia, zbyt 
dużej wilgotności, prowadzonych zabiegów zwalczania chorób, szkodników i 
chwastów) Wykonawca jest obowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego na 
własny koszt w terminie 21 dni od protokolarnie stwierdzonego zniszczenia. 

5. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość  zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 
z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia. 

 
§ 6 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może ponadto od umowy odstąpić, w sytuacji gdy Wykonawca: 
narusza swe obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2, 
po bezskutecznym upływie dodatkowego 3 dniowego terminu, wyznaczonego 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, liczonego od dnia doręczenia 
Wykonawcy pisemnego, pod rygorem nieważności, wezwania Zamawiającego.  

4. Zamawiający, może z przyczyn określonych w ust. 2 od umowy odstąpić 
w terminie 7 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, o którym mowa 
w ust. 3.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno zostać przesłane na adres siedziby Wykonawcy. 



 4 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, 
Wykonawcy należy się wynagrodzenie za zrealizowaną część Przedmiotu  
umowy. 

 
§ 7 

Waloryzacja wynagrodzenia 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany cen, w stosunku do treści 
oferty na podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdy 
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wówczas 
wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w 
ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne; 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

W przypadku zmian przepisów, w zakresie, o którym mowa w pkt 2), 3), i 4) 
Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, 
może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednią zmianę 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmianę 
wynagrodzenia winien posiadać uzasadnienie, wykazujące wpływ zmian na 
wysokość wynagrodzenia oraz być poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te 
(kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i 
planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących 
prace na rzecz Wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do umowy. 
2. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesiącach 
obowiązywania Umowy. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej, na zasadach określonych w 
niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Pzp, podlegać będzie waloryzacji 
prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie 
dokonywana co 6 miesięcy z zachowaniem następujących zasad i w następujący 
sposób: 

1) waloryzacja wynagrodzenia następuje w roku kalendarzowym, w którym 
przypada data rozpoczęcia wykonywania Umowy, w taki sposób że 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień  
przypadający po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2) waloryzacja dokonywana będzie co 6 miesięcy. Każda ze stron może 
pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany zamówienia wraz z podaniem 
uzasadnienia zmiany cen, 
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3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy 
do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 5 % 
dotychczasowego poziomu cen określonych w formularzu ofertowym, 
4) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, 
publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej 
zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, 
5) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, względem ceny przyjętych w kosztorysie/ofercie  (szczegółowym) 
Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia 
wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia 
podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegółowym) 
wykonawcy są niższe aniżeli ceny, publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym, 
6) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do 
dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia 
przesłanek. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek wykazać 
okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości 
wynagrodzenia, 
7) stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny 
materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako 
waloryzację wynagrodzenia, 
8) waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy 6 miesięczne określone 
powyżej w punkcie 2, podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace wykonane w 
kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje, 
9) waloryzacji podlegać będą ceny zawarte w formularzu cenowym 
stanowiącym element oferty Wykonawcy oraz związana z ich zmianą 
wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 
10) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 
jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 
wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z 
dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 0,5 % 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia, 
11) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili 
osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej. 

4. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt 4, uprawniającego 
strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy 
uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z ust. 2 i przedłoży ten projekt 
aneksu Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego 
zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni 
od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z wymaganymi 
dokumentami). 
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 i ust. 4, w 
terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 3, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 



 6 

którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów których dotyczą. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiającego w zakresie kontroli i współdziałania w realizacji niniejszej 

umowy reprezentują wytypowani pracownicy Centralnego Laboratorium 
w Toruniu. 

2. Wykonawca ……………………………… jest osobą upoważnioną do kontaktów 
z Zamawiającym w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy tel. 
………………………………………….. 

 
§ 9 

Odbiory robót 
 

Odbiory robót ciągłych, takich jak prace ogrodnicze, porządkowe i konserwatorskie: 
1. Realizacja ww. prac będzie kontrolowana i oceniana na bieżąco przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 
2. Z przeprowadzanych kontroli będą sporządzane protokoły lub notatki, 

stanowiące podstawę do podpisania protokołów odbiorów robót  za dany okres 
rozliczeniowy. 

3. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nie 
wykonanie lub złej jakości wykonanie ww. prac, zostanie to udokumentowane w 
notatce sporządzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Informacja o ww. stwierdzonych przypadkach nieprawidłowości w realizacji 
prac, będzie niezwłocznie przekazywana Wykonawcy (telefonicznie) oraz 
odnotowywana w protokole kontroli przekazanym Wykonawcy  w tym samym 
dniu. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego wezwie Wykonawcę na piśmie do niezwłocznego 
usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu prac. 

6. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w 
terminie 24 godzin od chwili wezwania przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Usunięcie nieprawidłowości zostanie odnotowane w protokole kontroli 
i odbioru prac. 

 

§ 10 

 Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktowych w celu realizacji umowy  

 

1. Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe 

osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności 

pracowników czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną 

udostępnione, staje się ich administratorem i ma obowiązek przetwarzać dane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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; dalej RODO).  
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2. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do 

udostępniania danych osobowych. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną 

udostępnione, zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 

3 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić osobom, których dane 

udostępni, klauzulę informacyjną o treści zgodnej z załącznikiem. 

 

§ 11 

 Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy   

 

1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane 

osobowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 

dnia 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 (dalej RODO i innych przepisów 

prawa w tym zakresie. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do upoważnienia swoich podwykonawców lub 

innych podmiotów do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w trybie 

upoważnienia. 

 

§ 12 

 Zachowanie tajemnicy 

 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do utrzymywania w tajemnicy 

wszelkich informacji przekazanych w jakikolwiek sposób dotyczących 

działalności któregokolwiek z nich, które otrzymali w związku z zawarciem lub 

wykonaniem Umowy, chyba że informacje te są powszechnie znane lub ich 

ujawnienia wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

2. Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich koniecznych środków wobec 

swoich pracowników dla zapewnienia poufności informacji i dokumentów 

istotnych dla obu Stron. 

3. Postanowienia o tajemnicy obowiązują również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy 

 
 

§ 13 
 

Przepisy końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, które mogą 
powstać na tle niniejszej umowy. 

4. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, strony poddają 
spór po rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA   
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
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Opis przedmiotu zamówienia usług ogrodniczych, 
kierowcy, porządkowych i konserwatorskich 

 
1. Prace ogrodnicze: 

1) Sadzenie, siew, uprawa i opryski roślin na poletku doświadczalnym i w izolatorach.  
2) Przygotowywanie podłoży do upraw szklarniowych. 
3) Koszenie trawników nie rzadziej, niż co miesiąc. 
4) Bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów. 
5) Kompostowanie odpadów roślinnych. 
6) Usuwanie chwastów z trawników, placów, chodników na terenie posesji oraz pasa 

zieleni i chodnika przy ogrodzeniu, na zewnątrz posesji, wzdłuż ul. Żwirki i Wigury. 
7) Usuwanie i niszczenie (poprzez parowanie lub kompostowanie) odpadów 

szklarniowych. 
8) Przygotowywanie odpadów laboratoryjnych do autoklawowania; usuwanie 

wszystkich kategorii odpadów z budynków laboratorium; współudział w 
przygotowaniu do likwidacji odpadów chemicznych. 

9) Prowadzenie upraw polowych do pozyskania plonów – tzw. prób zerowych do 
badań pod kątem pozostałości środków ochrony roślin. 

10) Wykonywanie zabiegów preparatami do zwalczania organizmów szkodliwych dla 
roślin w: polu, Izolatorze i szklarni. 

11) Wykonywanie oprysków Wykonawca powierza osobie posiadającej stosowne 
uprawnienia. 

12) Materiały eksploatacyjne do sprzętu rolniczego zabezpiecza Wykonawca. 
 
Lista obecnie uprawianych roślin: 

1) drzewa owocowe: wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela, jabłoń, grusza, pigwa, 
śliwa; 

2) krzewy owocowe: agrest, porzeczka, malina, borówka, truskawka; 
3) warzywa: ziemniak, burak, marchew, fasola, ogórek, sałata, rzodkiewka; 
4) grzyby: pieczarki; 
5) drzewa ozdobne: Brzoza (Betula), Chojna kanadyjska (Tsuga canadensis), Cyprysik 

(Chamaecyparis), Daglezja (Pseudotsuga), Dąb (Quercus), Jarząb (Sorbus), Jesion 
(Fraxinus), Jodła (Abies), w tym jodła koreańska, jodła pospolita, Judaszowiec (Cercis), 
Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum), Klon (Acer), w tym klon pospolity, klon 
jesionolistny, klon palmowy, Leszczyna (Coryllus), Modrzew (Larix), Morwa biała 
(Morus alba), Orzech włoski (Juglans regia), Sosna (Pinus), w tym sosna pospolita, 
sosna wejmutka, sosna czarna, gatunki północnoamerykańskie, Sumak (Rhus), Świerk 
(Picea), w tym świerk pospolity, świerk serbski, świerk srebrzysty, Tulipanowiec 
(Liriodendron), Wierzba (Salix), Wiśnia japońska (Cerasus serrulata), Żywotnik (Thuja); 

6) krzewy ozdobne: Berberys (Berberis), Cis (Taxus baccata), Dereń (Cornus), Forsycja 
(Forsythia), Jałowiec (Juniperus), Jaśminowiec (Philadelphus), Karagana syberyjska 
(Caragana arborescens), Ligustr (Ligustrum), Lilak (Syringa), Perukowiec (Cotinus), 
Pigwowiec (Chaenomeles), Różanecznik (Rhododendron), Śliwa (Prunus), w tym śliwa 
tarnina, mirabelka, Śnieguliczka (Symphoricarpos), Tawuła (Spiraea), Trzmielina 
(Euonymus), Wiciokrzew (Lonicera), w tym wiciokrzew pomorski (Lonicera 
periclymenum); 

7) kwiaty rabatowe: różne. 
 

2. Prowadzenie i obsługa codzienna samochodów będących własnością Zamawiającego: 
1) Wyjazdy do miejscowości, w tym do jednostek laboratoryjnych, na terenie Polski w 

celach przewozu osób lub urządzeń. 
W związku z wyjazdem służbowym osoby pełniącej obowiązki kierowcy 
Wykonawca zapewni obecność na terenie Centralnego Laboratorium osób, które 
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będą realizowały pozostałe zadania Wykonawcy w Centralnym Laboratorium w 
Toruniu. 

2) Wyjazdy na teren Torunia i okolic w celach zaopatrzeniowych. 
3) Materiały eksploatacyjne do samochodów zabezpiecza Zamawiający. 
 

3. Prace porządkowe: 
1) Usuwanie śmieci z trawników, placów, chodników na terenie posesji oraz pasa 

zieleni 
i chodnika przy ogrodzeniu, na zewnątrz posesji, wzdłuż ul. Żwirki i Wigury. 

2) Czyszczenie kanalizacyjnych wpustów ulicznych. 
3) Czyszczenie sitek w rurach spustowych z rynien deszczowych 
4) Odśnieżanie dróg, placów i chodników oraz pryzmowanie, zgarniętego śniegu 

z posesji, na poletku wokół izolatorów. 
5) Odśnieżanie chodnika na zewnątrz posesji, przy ogrodzeniu od strony ulicy Żwirki 

i Wigury. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi 
chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. 
Nie dopuszcza się zgarniania błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię. 

6) Posypywanie piaskiem i solą ośnieżonych i oblodzonych dróg, placów i chodników 
na terenie posesji oraz chodnika na zewnątrz posesji wzdłuż ogrodzenia od strony 
ul. Żwirki i Wigury. 

7) Współudział w usuwaniu liści, śniegu i lodu z dachów obiektów. 
8) Dopilnowanie odpowiedniej segregacji odpadów w pojemnikach do ich zbierania. 

Utrzymanie porządku w miejscu składowania odpadów. Niedopuszczalne jest 
umieszczanie w pojemnikach na odpady komunalne innych odpadów, takich jak: 
odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyte opony. 

9) Transport ręczny lub z użyciem wózków Zamawiającego na terenie posesji: 

• Prób i materiałów lub urządzeń do miejsc przeznaczenia na terenie Centralnego 
Laboratorium. 

• Odpadów z laboratoriów do boksów z pojemnikami na odpady segregowane 
i komunalne. 

• Odpadów chemicznych z laboratoriów do wyznaczonego miejsca na terenie 
posesji. 

• Butli z ciekłym azotem. 

• Mebli i innych przedmiotów użytkowanych w Centralnym Laboratorium. 
10) Pomoc w przygotowaniu i załadunku do wywozu odpadów chemicznych 

wywożonych na składowiska, do spalarni itd. 
11) Prace deratyzacyjne, tj. wyłożenie trutki przeciw gryzoniom: 

• W okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia. 

• W okresie od 1 października do 31 października. 
 

4. Prace konserwatorskie np.: naprawy ślusarskie, stolarskie, malarskie i inne drobne 
naprawy budowlane z materiału Zamawiającego. 

 
5. W celu zapewnienia realizacji powyższych czynności Wykonawca zapewni obsługę 

Centralnego Laboratorium od 7:30 do 15:30 w dni robocze. 
Następujące czynności będą wymagały świadczenia usługi również w innych godzinach 
np.: 
1) Podlewanie roślin w okresie upałów w godzinach wczesno porannych oraz w miarę 

potrzeb podlewanie roślin w dni ustawowo wolne od pracy. 
2) Wieczorne opryski roślin. 
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3) Po obfitych opadach śniegu, przed rozpoczęciem pracy Centralnego Laboratorium, 
tj. przed godziną 7:30, Wykonawca odśnieży chodniki, drogi i parkingi wewnętrzne 
i chodnik na zewnątrz posesji, wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Żwirki i Wigury. 

4) W dni ustawowo wolne od pracy, po obfitych opadach śniegu, Wykonawca odśnieży 
chodnik na zewnątrz posesji, wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Żwirki i Wigury. 

5) Transport osób lub mienia Zamawiającego poza Toruniem. 
 
6. Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w wyżej wymienionym zakresie 

podczas całego okresu świadczenia usługi dla Zamawiającego. 
 

7. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania usługi, 
a w przypadku jej nieobecności musi zapewnić jej zastępstwo. 

 
8. Zamawiający udostępni własny ciągnik ogrodniczy z przyczepką HV220S, łącznikiem do 

narzędzi uprawowych, pługiem, broną oraz pługiem do odśnieżania. 

 


