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

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

 

 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR …………………… 

 
zawarta w dniu………………………….……pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim - Ogród Botaniczny z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. 
Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 
8960005408) 

Reprezentowanym przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab.  Adama Jezierskiego  

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 

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

…..…………... 

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

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej części "Wykonawcą" 

11 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 2017 r. 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: Zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej poprzez 
założenie upraw zachowawczych ex situ populacji wybranych gatunków roślin ginących i 
zagrożonych z Dolnego Śląska - będącej jednym z etapów projektu  Polski Ogród Milenijny w 

Ramach RPO WD 2014-2020 (Numer Projektu: RPDS.04.04.01-02-0006/16). 

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 4 stanowiący integralną część umowy:  

        brutto   …………………..  PLN 

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

W cenie oferty (załącznik nr 4) zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

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

3.     Zamawiający nie udziela zaliczek.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na terenie należącym do  

Zamawiającego tj.: Arboretum w Wojsławicach, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza. 
Wynagrodzenie będzie wypłacane za realizację przedmiotu zamówienia w ramach 
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poszczególnych etapów (wymienionych poniżej w § 4)   w terminie do 21 dni od daty otrzymania 

faktury.  

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego danego etapu. Ostatni III 

etap będzie równoważny z odbiorem końcowym całego przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania poszczególnych etapów 

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

3 etapy, które będą 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.  Przygotowanie min. 16 stanowisk uprawowych (rabat) pod kątem wymagań edaficznych roślin 

dla 16 gatunków roślin ginących i zagrożonych z Dolnego Śląska w celu założenia upraw 

zachowawczych ex situ populacji 16 gatunków roślin ginących i zagrożonych z Dolnego 

Śląska z terminem realizacji do 30.12.2018 r., 

II.  Namnożenie lub (i) zakup po minimum 500 roślin (+10% przeznaczonych na uzupełnienie 

ubytków) każdego z siedmiu gatunków roślin reprezentujących populacje rosnące na 

krajowych stanowiskach naturalnych lub zagranicznych sąsiadujących z Dolnym Śląskiem tj: 

Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata), Gladiolus paluster (mieczyk błotny), 

Gladiolus x sulistrovicus (mieczyk sulistrowicki), Rosa gallica (róża francuska,) Betula nana 

(brzoza karłowata), Osmunda regalis (długosz królewski), Rhododendron luteum (różanecznik 

żółty = azalia pontyjska), oraz ich wysadzenie na przygotowanych kwaterach  

   Wysadzenie po 500 roślin z  każdego z dziewięciu gatunków przekazanych (wraz z 

technologią uprawy) przez jednostkę zamawiającego tj. Ogród Botaniczny UWr tj. Euphorbia 

epithymoides (wilczomlecz pstry), Iris aphylla (kosaciec bezlistny), Anthericum liliago 

(pajęcznica liliowata),  Dictamnus albus (dyptam jesionolistny), Allium ursinum (czosnek 

niedźwiedzi), Linum austriacum (len austriacki), Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata),  

Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna), Drosera intermedia (rosiczka pośrednia) z 

terminem realizacji do 8.03.2019 r., 

III. Założenie dokumentacji upraw zachowawczych. Udokumentowanie kolekcji upraw 

zachowawczych ex situ szesnastu gatunków w komputerowej bazie danych, oraz 

wyetykietowanie roślin w terenie z terminem realizacji do 8.03.2019 r. 

2.  Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do koordynacji wykonania przedmiotu umowy 

jest dr Ryszard Kamiński - pracownik Ogrodu Botanicznego UWr oraz mgr inż. Hanna 

Grzeszczak-Nowak - kierownik Projektu. 

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

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

Zamawiającego. 

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

części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem. 

6. Przedmiot umowy tj. prace ogrodnicze dotyczące wykonania stanowisk uprawowych oraz rośliny 

dostarczone przez wykonawcę (z wyjątkiem roślin dostarczonych przez Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu Wrocławskiego) objęty jest okresem …. miesięcy gwarancji zgodnie z ofertą 

wykonawcy licząc od daty odbioru, tj. podpisania protokołu końcowego, czyli ostatniego III etapu 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

Zamawiający dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców. Za działania lub 

zaniechanie podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, Wykonawca 

odpowiada jak za własne. 

 

§ 6 
1. Wykonawca zgłosi pisemnie zamawiającemu zakończenie wykonanych prac poszczególnych 

etapów; zakończenie czynności odbioru każdego etapu powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych 

licząc od daty zgłoszenia. 

2. Etapy będą odbierane protokołem zdawczo-odbiorczym i rozliczane oddzielnie w terminach 

podanych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, określającym termin 

wykonania i wartość prac dla poszczególnych etapów (Załącznik  nr 2). 

3. Nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia II etapu prac Wykonawca przedstawi 

przedstawicielom Zamawiającego wskazanym w § 4 ust 2 dokumenty poświadczające 

pochodzenie wysadzanych roślin. 

4. Zakończenie realizacji  zamówienia nastąpi do dnia 8.03.2019 r. przy czym odbiór etapu III jest 

odbiorem końcowym. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin do ich usunięcia zachowując uprawnienie Wykonawcy wynikające z opóźnienia 

określone w § 8 ust. 3. 

 

§ 7 

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na wykonane prace na okres ..... zgodnie ze złożoną 

ofertą, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego (§ 6 ust 4). Bieg terminu rękojmi i 

gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego. 
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§ 8 

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. Kary o których mowa w niniejszym ustępie płatne będą w terminie 14 dni licząc od 

dnia dostarczenia noty obciążeniowej. 

2. Za opóźnienie realizacji przez Wykonawcę wykonania poszczególnych etapów umowy                  

w terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym stanowiącym 

Załącznik Nr 2,  Zamawiający ma prawo domagać się zapłacenia kary umownej w wysokości 

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

3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto odpowiedniego etapu za każdy 

dzień opóźnienia liczony od upływu terminu przewidzianego przez Zamawiającego na ich 

usunięcie. 

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

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 

2 i 3 z przysługującego mu wynagrodzenia 

 
§ 9 

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. 

 

 
§ 10 

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

- zmiany terminu realizacji etapu I w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta do dnia 1 

września 2018 r.  nie dłużej jednak niż 60 dni, 

- zmiany terminu realizacji etapu I w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych (deszcze uniemożliwiające wjazd sprzętu mechanicznego, śnieg i mróz) nie 

dłużej jednak niż 60 dni, 
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 - zmiany osób reprezentujących strony wymienionych w §4 ust.1, 2 z uzasadnionych względów        

organizacyjnych. 

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

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 

 

§ 11 
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 restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 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. Za dzień podpisania przyjmuje się dzień ………….. 

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. Lokalizacja stanowisk upraw zachowawczych. 

4. Oferta Wykonawcy. 
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Zał. nr 2 do umowy nr…………   
Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy 

„Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej różnorodności 

biologicznej poprzez założenie upraw zachowawczych ex situ populacji” 

Etap Nazwa/zakres prac 

 

Czas 
trwania 

Wartość 
prac  
w zł 

(brutto) 
I Przygotowanie min. 16 stanowisk 

uprawowych (rabat) pod kątem 
wymagań edaficznych roślin dla 16 
gatunków roślin ginących i 
zagrożonych z Dolnego Śląska w celu 
założenia upraw zachowawczych ex 
situ populacji 16 gatunków roślin 
ginących i zagrożonych z Dolnego 
Śląska 
 

do 30.12.2018 r. ........... 
 

II Namnożenie lub (i) zakup po 
minimum 500 (+10%) roślin z 
siedmiu gatunków roślin 
reprezentujących populacje rosnące 
na krajowych stanowiskach 
naturalnych lub zagranicznych 
sąsiadujących z Dolnym Śląskiem tj: 
Caldesia parnassifolia (kaldezja 
dziewięciornikowata), Gladiolus 
paluster (mieczyk błotny), Gladiolus x 
sulistrovicus (mieczyk sulistrowicki), 
Rosa gallica (róża francuska,) Betula 
nana (brzoza karłowata), Osmunda 
regalis (długosz królewski), 
Rhododendron luteum (różanecznik 
żółty = azalia pontyjska), oraz ich 
wysadzenie na przygotowanych 
kwaterach 
 
Wysadzenie po 500 roślin z dziewięciu 
gatunków roślin przekazanych (wraz z 
technologią uprawy) przez jednostkę 
zamawiającego tj. Ogród Botaniczny 
UWr tj. Euphorbia epithymoides 

do  

8.03.2019 r. 
............ 
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(wilczomlecz pstry), Iris aphylla 
(kosaciec bezlistny), Anthericum 
liliago (pajęcznica liliowata),  
Dictamnus albus (dyptam 
jesionolistny), Allium ursinum 
(czosnek niedźwiedzi), Linum 
austriacum (len austriacki), 
Asplenium cuneifolium (zanokcica 
klinowata),  Drosera rotundifolia 
(rosiczka okrągłolistna), Drosera 
intermedia (rosiczka pośrednia),  

III Założenie dokumentacji upraw 
zachowawczych. Udokumentowanie 
kolekcji upraw zachowawczych ex situ 
w komputerowej bazie danych, 
wyetykietowanie roślin w terenie z 
informacjami na planszach: nazwę 
rośliny łacińską i polską, nr 
zezwolenia, aktualny status prawny i 
ochronny, jej fotografię, krótki opis  
morfologiczny gatunku i stanowisk w 
których występuje znak polski i 
unijny.  

do  

8.03.2019 r. 
....... 

 

Razem 
(100% wartości całego zadania) 

 

 ..... 
 

 

 


