Załącznik nr 10 do SIWZ
UMOWA NR ………….
zawarta w Kleszczowie w dniu ……………….. pomiędzy :
Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów, z siedzibą w Kleszczowie 97-410, przy ulicy Sportowej 3,
NIP: 769-110-62-87
reprezentowaną przez :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
posiadającego kapitał zakładowy w wysokości ………………………………………………………………………
będącym czynnym podatnikiem VAT (nr NIP to ........................................................)
Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Wypis z Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych Dz.U.15.2164 z późn. zm., zawiera się umowę następującej treści:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa drzew i krzewów wraz z usługami wykonania
nasadzeń dostarczonych drzew i krzewów oraz ich pielęgnacji”.
Miejscem wykonania Przedmiotu zamówienia jest Strefa Przemysłowa w Bogumiłowie i w
Żłobnicy, w Gminie Kleszczów.
1) Etap 1 – Dostawa drzew i krzewów wraz z nasadzeniami;
2) Etap 2 - Pielęgnacja drzew i krzewów.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie poniżej wskazanych załączników:
1) Opisu Przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy,
2) Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy,
3) Wzoru protokołu odbioru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy,
4) Szczegółowej mapy przekazanej Wykonawcy przed zawarciem umowy,
stanowiącej Załącznik nr 5 do umowy.
Kody CPV: 03452000-3, 03451300-9, 77211600-8, 77211500-7.
§2

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonania na koszt własny niezbędnych prac związanych z zabezpieczeniem terenu prac.

2) Oznakowania terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach
Dz.U.03.220.2181.
3) Utrzymywania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i
składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
4) Zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji Przedmiotu zamówienia poprzez
zabezpieczenie niezbędnego kierownictwa prac.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo
wykonania Przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni poinformować Zamawiającego o zakresie prac
wykonywanych przez Podwykonawcę i nazwie Podwykonawcy realizującego prace, oraz
przedkłada Zamawiającemu umowę zawartą z Podwykonawcą w terminie 3 dni od zawarcia z
uwzględnieniem § 5 niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji Przedmiotu zamówienia – Etapu 1,
uporządkować teren prac.
§3

Wykonawca zobowiązany jest posiadać w trakcie realizacji niniejszej umowy aktualną polisę
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem
Zamówienia na kwotę min. 100.000 PLN. W przypadku wygaśnięcia w trakcie wykonywania
Przedmiotu Zamówienia dotychczasowej polisy, o której mowa powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania kolejnej polisy na tę samą kwotę, stanowiącej jej kontynuację,
z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kserokopię dokumentu podpisaną za zgodność
z oryginałem.
§4

1. Wartość Przedmiotu zamówienia określonego w § 1niniejszej umowy, wynosi cenę ofertową
brutto ….……………..........................PLN, słownie………………..………………………………………….………..……....
...............................................................................................................................................................................................PLN.
2. Wartość wskazana w ust. 1 zostanie uregulowana w następujący sposób:
1) Pierwsza faktura zostanie wystawiona po wykonaniu Etapu 1 i odbiorze całościowym prac
nasadzeniowych zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1, nie później niż w terminie do 28.10.2016 roku, na
kwotę stanowiącą 80 % kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy z
uwzględnieniem § 5 ust. 3-11,
2) Druga faktura zostanie wystawiona po pierwszym roku okresu pielęgnacji - Etapu 2 tj. w
2017 r. wykonywanej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 licząc od dnia całościowego i bezusterkowego
odbioru przez Zamawiającego prac nasadzeniowych w okresie wegetacyjnym drzew i krzewów,
na kwotę stanowiącą 10 % kwoty wskazanej w ust. 1 z uwzględnieniem § 5 ust. 3-11,
3) Trzecia faktura zostanie wystawiona po drugim roku okresu pielęgnacji Etapu 2 tj. w 2018 r.,
wykonywanej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 licząc od dnia całościowego i bezusterkowego odbioru
przez Zamawiającego prac nasadzeniowych w okresie wegetacyjnym drzew i krzewów, na
kwotę stanowiącą 10 % kwoty wskazanej w ust. 1 z uwzględnieniem § 5 ust. 3-11.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonane usługi na podstawie
wystawionej faktury, w ciągu 30 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego, z
uwzględnieniem § 5 ust. 2 umowy.
§5

1. Przedmiot zamówienia, będzie realizowany w etapach określonych w § 1 ust.1 niniejszej
umowy.
2. Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację Przedmiotu zamówienia, jest protokół
częściowy i protokół ostateczny odbioru Przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilości i
wartości wykonanego zakresu prac.
1) Protokoły częściowe dot. prac określonych w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy,
2) Protokół ostateczny dot. prac określonych w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy.
3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla
wszystkich Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę.
4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonany Przedmiot
zamówienia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom. Dowodami takimi będą:
1) kopia wystawionej przez Podwykonawcę faktury VAT,
2) potwierdzenie dokonania płatności przez Wykonawcę (np., potwierdzenie przelewu, itp.)
3) oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty od Wykonawcy za wykonany
zakres prac.
5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty
wymienionych w ust. 4, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia, w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawienia dowodów zapłaty.
6. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokonuje
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio do Dalszych Podwykonawców.
§6
1. Zamawiający wyznaczy termin odbioru Przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac z Etapu 1 oraz uporządkowania terenu.
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru Przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę ostatecznego zakończenia prac z Etapu 2.
3. Protokoły odbioru poszczególnych etapów prac Etapów: 1 i 2, w tym m.in. pielęgnacja drzew i
krzewów będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur o których mowa w § 4 umowy.

§7
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia będą posiadały odpowiednie kwalifikacje do właściwego
i terminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, korzystając
z własnych maszyn i urządzeń oraz pokrycia we własnym zakresie kosztów niezbędnych
materiałów i usług.
2) Wykonania Przedmiotu zamówienia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
tym m.in.:
a) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz.U.16.672,
b) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.13.21 z późn. zm.
c) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.16.191 z późn. zm.
i przepisów wykonawczych do ww. ustawy;
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach
Dz.U.03.220.2181.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi informacjami niezbędnymi do wykonania
Przedmiotu Zamówienia.
4. Przejęcie terenu wykonania prac nastąpi protokolarnie. Z chwilą podpisania protokołu,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie prac oraz
ewentualne zawinione przez Wykonawcę szkody powstałe w obszarach przyległych nie objętych
terenem wykonywania Przedmiotu zamówienia, aż do chwili protokolarnego oddania terenu.
5. Wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) zapewnienie zgodnej z przepisami organizacji ruchu kołowego i pieszego do czasu
zakończenia i odbioru prac,
2) właściwe oznakowanie terenu prac (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w
nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa),
3) zapewnienie ścisłego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz BHP w
celu zapobiegania ewentualnym wypadkom przy pracy lub innym zagrożeniom dla zdrowia i
życia ludzkiego, w tym m.in. stosowanie środków ochronnych dla pracowników,
4) wykonywanie prac przez personel Wykonawcy oraz Podwykonawców o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadających aktualne kontrolne badania lekarskie, po odbyciu szkoleń w
zakresie BHP,
5) niezwłoczne usunięcie z terenu realizacji zamówienia osób nie upoważnionych lub
zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracy i prawidłowemu prowadzeniu
prac,
6) zapewnienie koordynacji prac wykonywanych samodzielnie przez Wykonawcę, przez
Podwykonawców oraz inne podmioty wykonujące prace na zlecenie Zamawiającego w zakresie
zgodności z Umową i zasadami BHP,

7) zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia socjalnego swoim pracownikom i
Podwykonawcom,
8) zapewnienie, że prace w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem można prowadzić
jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody przedstawiciela Zamawiającego i pod jego stałym
nadzorem. Prace te można rozpocząć dopiero po przybyciu przedstawiciela Zamawiającego.
9) Zamawiający zastrzega sobie kontrolę przestrzegania przez Wykonawcę i zatrudnionych
przez niego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przepisów BHP.
6. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód
komunikacyjnych, a także usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu realizacji prac,
przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznanie się
w każdym czasie ze wszystkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg prac, a także
bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji
przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu prac tylko dopuszczonych do
stosowania materiałów.
9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów prac lub ich części
w toku realizacji prac, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za ewentualne szkody
wyrządzone osobom trzecim powstałe wskutek prowadzonych praz lub ich niewykonywania
zgodnie z przepisami prawa.
11.Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o
zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających właściwą realizację Przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca skompletuje wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające prawidłowość
wykonanych prac.
13. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wymiany wadliwego przedmiotu umowy tj. uschniętych, chorych, obarczonych wadą
roślin w terminie 7 dni od powiadomienia go o ich wystąpieniu chyba, że strony biorąc
pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad ustalą termin dłuższy;
b) objęcia pielęgnacją roślin w okresie rękojmi za wady (rękojmia rozpoczyna swój bieg
od dnia podpisania protokołu odbioru).
14. Wykonawca jest zobowiązany po zrealizowaniu Przedmiotu zamówienia - zakończeniu prac
uporządkować teren.
§8
1. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia - Etap 1 wskazany w § 1 ust.1 pkt 1 niniejszej
umowy tj. Dostawa drzew i krzewów wraz z nasadzeniami - do 28 października 2016 r.;
2. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia – Etap 2 wskazany w § 1 ust.1 pkt 2 niniejszej
umowy tj. Pielęgnacja drzew i krzewów - 24 miesiące od zakończenia Etapu 1.
§9
1. W przypadku nie wykonania usługi w terminie podanym § 8 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 2% kwoty określonej § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia następnego po upływie terminu wskazanego.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez każdą ze
stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1.
3. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2%
ceny ofertowej brutto wskazanej w § 4 ust. 1 umowy za każdy zaistniały przypadek.
4.Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy; Zamawiający zachowuje to prawo także w wypadku
odstąpienia od umowy.
5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie określonym w nocie księgowej wystawionej
przez Zamawiającego zawierającej żądanie zapłaty kary.
6. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiający może potrącić należną wymagalną
mu karę z wystawionej faktury.
7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.
§ 10
Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści umowy oraz możliwości odstąpienia od
umowy:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy w nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1
nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
bez naliczania kar umownych.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy w zakresie m.in. terminu realizacji
zamówienia na skutek okoliczności których nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejszego
postępowania tj. w szczególności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz w sytuacji zmian
organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia jest wykonywany, a
ponadto gdy zmiana terminu wykonania zamówienia jest korzystna dla Zamawiającego, a także
z uwagi na zmianę zakresu Przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający ponadto zastrzega zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku
przedłużającego się niniejszego postępowania m.in. poprzez wnoszenie przez Wykonawców
środków odwoławczych powodujących, że umowa między Zamawiającym a wyłonionym
w postępowaniu Wykonawcą nie zostanie podpisana do dnia 05.10.2016 r. Zamawiający może
także odstąpić od podpisania umowy w niniejszych okolicznościach, na co Wykonawca wyraża
zgodę i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do Przedmiotu
zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia
postępowania, m. in. w sytuacji zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego

wpływających na specyfikę Przedmiotu zamówienia lub z uwagi na nieprzewidziane
okoliczności, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
8. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji umowy w sytuacji konieczności
wprowadzenia zmian do zakresu Przedmiotu zamówienia na skutek wydanych decyzji
lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia, o których Zamawiający nie wiedział przed
wszczęciem postępowania, pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji,
z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.
9. Zamawiający zastrzega odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy, tj. m.in. w sytuacji nie podjęcia przez Wykonawcę czynności koniecznych
do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu zamówienia lub w sytuacji stwierdzonych trzech
przypadków nienależytej realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
wykonywania Przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy,
co zostanie potwierdzone w formie pisemnej, z jednoczesnym naliczeniem kar umownych
w wysokości 20% od ceny ofertowej brutto.
10. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do dostaw
objętych Przedmiotem zamówienia, w tym m.in. zmiany stawki podatku VAT.
§ 11
1.Wykonawca powierzy P…………………..kierowanie zabiegami objętymi
zamówienia posiadającej wykształcenie wyższe ogrodnicze lub leśne.

Przedmiotem

2. Dokumenty, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przedstawi przed zawarciem umowy.
§ 12
Przelew praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest dopuszczalny tylko za zgodą
Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej.

§ 13

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizowania niniejszej Umowy Strony
zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. W
sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 14
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Załączniki do umowy:
- Załącznik nr 1 – Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Wypis z Centralnej Ewidencji
Działalności
- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
- Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

