
 

 

Postępowanie nr BZP.242.1.2018.KP 

                                       Załącznik  nr 4 do SIWZ 

 

 

„Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej 

różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roślin 

polskich hodowców” 

 

Numer Projektu: RPDS.04.04.01-02-0006/16 

Tytuł Projektu: Polski Ogród Milenijny w Ramach RPO WD 2014-2020 

 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR …………………… 

 

zawarta w dniu………………………….……pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem ……………………………………………………  z siedzibą 

we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 

000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

Reprezentowanym przez:         ……………………………………………………………………………… 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko ……………………………………………….……. zam. 

…………..……..……………………… 

działającym jako przedsiębiorca 

…………………………………………………………..……………………... 

   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w ……………………………………….……….  

nr wpisu ….………………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ……….…………                  REGON 

…………………………………..…. 



 

 

 

(podmiot prawny) 

Nazwa ……………………………………………………….……………………………………………………. 

z siedzibą w 

……………………………….…………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………..…….…….Wydział Gospodarczy KRS nr 

…..…………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP …….…………..                     REGON 

…………………….……………….. 

reprezentowaną przez: 

1
1
 .…………………………….    

zwaną w dalszej części "Wykonawcą" 

1
1
 imię i nazwisko osoby widniejącej w rejestrze albo prawidłowo upoważnionego przez nią 

pełnomocnika 

 

§ 1 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późniejszymi zmianami):  

w trybie przetargu nieograniczonego 

Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie 

istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roślin polskich 

hodowców.  

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w załączniku nr.1 do umowy, stanowiącym integralną część umowy. 

 

§ 3 

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie zgodnie 

z przedstawioną ofertą – załącznik nr 3 stanowiący integralną część umowy: 

        brutto          …………………..  PLN 

Słownie:  …………………………..................………………………………………………………….złotych. 

W cenie oferty (załącznik nr 3) zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  



 

 

2. Wynagrodzenie brutto określone w pkt 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostki  

Zamawiającego: Arboretum w Wojsławicach, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza. Wynagrodzenie 

będzie wypłacane za wykonanie poszczególnego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 

do ………..  dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru 

częściowego danego etapu. Ostatni VIII etap będzie równoważny z odbiorem końcowym całego 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania poszczególnych etapów 

przedmiotu umowy na własny koszt, ryzyko oraz we własnym zakresie. Zakres zadania obejmuje 8 

etapów, które mają być realizowane i rozliczane etapowo, wg harmonogramu rzeczowo – terminowo – 

finansowego określającego termin i wartość wykonanych prac na dany etap (Załącznik nr 2, 

stanowiący integralną część umowy): 

I. Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej Polskiego Ogrodu Milenijnego. 

II. Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z wykonaniem prac geodezyjnych.  

III. Przygotowanie gruntu pod założenie rabat i wykonanie komunikacji (ścieżki, drogi). 

IV. Dostawa i montaż systemu nawadniającego. 

V. Dostawa niezbędnych materiałów (Specjalistyczne podłoża do uprawy roślin). 

VI. Założenie konstrukcji pod rośliny oraz montaż innych elementów małej architektury ogrodowej.  

VII. Dostawa roślin i założenie rabat z kolekcją unikatowych 1000 polskich odmian. 

VIII. Utworzenie bazy danych – założenie dokumentacji uprawowej. 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do koordynacji wykonania przedmiotu umowy 

jest Hanna Grzeszczak-Nowak 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do koordynacji wykonania przedmiotu umowy jest 

…………………………………. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania decyzji administracyjnych oraz innych rozstrzygnięć 

wydanych przez właściwe organy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku                     

z realizacją  przedmiotowego projektu. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie 

części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem. 

6. Przedmiot umowy objęty jest …….. miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru, tj. podpisania 

protokołu końcowego, czyli ostatniego VIII etapu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 



 

 

§ 5 

1 Zamawiający dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców na zasadach określonych w art. od 143 b do 143 d ustawy Pzp. Termin na 

zgłoszenie przez Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo wynosi 14 dni, przed jej 

planowanym zawarciem.  

2.Termin zapłaty dla Podwykonawcy wynosić będzie nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub robót budowlanych. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom. 

4. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł za każdy dzień braku lub 

nieterminowej zapłaty.  

5. Za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu i jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2000 zł. 

6. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 za 

każdy dzień opóźnienia przedłożenia, w/w dokumentów. 

7. Za brak zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę           

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w zmianie umowy o podwykonawstwo 

 

§ 6 

Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi w ciągu 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Etapy będą 

odbierane i rozliczane oddzielnie w terminach podanych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – 

finansowym, określającym termin wykonania i wartość prac dla poszczególnych etapów (Załącznik         

nr 2). 

 

§ 7 

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie  z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy oraz przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto. Taką samą karę 

zapłaci Zamawiający Wykonawcy  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących bezspornie 

po jego stronie za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 



 

 

2. Za opóźnienie realizacji przez Wykonawcę wykonania poszczególnych etapów umowy                         

w terminach określonych w § 5, Zamawiający ma prawo domagać się zapłacenia kary umownej    

w wysokości 0,2% wartości brutto odpowiedniego etapu za każdy dzień opóźnienia. 

3. Za opóźnienia w płatnościach Wykonawca może żądać odsetek w wysokości ustawowej.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

 

§ 8 

1. W sprawach spornych, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy 

Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 

 
§ 9 

1.    Na podstawie art. 144 ustawy Pzp strony przewidują możliwość wprowadzenia zmiany do umowy 

w przypadku: 

 - zmiany osób reprezentujących strony wymienionych w § 4 pkt. 1,2 z uzasadnionych względów        

organizacyjnych. 

- wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonywanie robót  

ogrodniczo-budowlanych, lub powodujących ich przerwanie (np. opady deszczu, opady śniegu, 

niska temperatura powietrza lub innych warunków atmosferycznych, które ze względów 

technologicznych wykonywania robót nie zapewnia właściwej jakości - wykonania przedmiotu 

zamówienia - na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej, potwierdzony przez 

Zamawiającego - dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia do 30 dni 

ponad termin określony w § 6 Umowy. 

2.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. Zamawiający i Wykonawca w okresie obowiązywania umowy oraz niezakończonych rozliczeń z 

niej wynikających są zobowiązani do wzajemnego informowania się o zmianie formy prawnej, 

zmianach organizacyjnych lub zmianach osobowych mogących mieć wpływ na realizację umowy, 

postępowaniu układowym lub upadłościowym oraz zmianie adresu siedziby, a Wykonawca także    

o zmianie adresu zamieszkania właścicieli firmy lub wspólników spółki cywilnej pod rygorem 

skutków prawnych zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni 

adres podany przez strony. 



 

 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5. Umowę sporządzono w 3 /trzech/ jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

data……………………..……..      data………….…………….. 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy. 

3. Oferta Wykonawcy. 

 


