
 1 

 

UMOWA ZPO 1 Nr 2/2020 

„Wykonanie zieleni przy ZPO nr 1 we Włoszczowie” 
 

 

                    zawarta w dniu ………...2020 r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą 

Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP 609-00-02-217,  

Regon 291 00 99 23)/ Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, ul. 

Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  

przez:  

Panią Iwonę Gieroń – Dyrektora ZPO nr 1 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Iwony Majchrzak 

a  

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez : 

………………………….. – właściciela Firmy 

zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zieleni. 
 

 

Zakres robót do wykonania: 

 

1. Przygotowanie terenu pod rabaty 150m² 

2. Agrotkanina (100g/m²) 80m² 

3. Kora sosnowa sortowana 80 l (1worek/m²) 150szt. 

3. Korowanie powierzchni rabat 150m² 

4. Eco-bord wokół pni drzew 17 szt. i wzdłuż żywopłotu 20mb 182mb 

5. Ustawienie Eco-bordów 182mb 

6. Trawnik siany 1122m² 

7. Kostka granitowa szara (4x6cm) 3m² 

8. Dąb szypułkowy fastigiata 1szt. 

9. Jodła górska 1szt. 

10. Żwotnik zachodni ,,smaragd” wys. 80-90 cm 13 szt. 

11. Brzoza brodawkowata ,,Youngii” 220 cm 2 szt. 

12. Cis pospolity ,,Fastigiata Robusta,, 5 szt. 

13. Jałowiec płożący ,,Golden Carpet,, 10 szt. 

14. Rozpalenica japońska 12 szt. 

15. Miskant chiński ,,Zebrinus” 8szt. 

16. Rudbekia błyskotliwa ,,Goldstrum” 5szt. 

17. Sadzenie roślin 55 szt. 

18. Podłoże do sadzenia (50l ) 12 szt. 
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19. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zakupi i dostarczy 

Wykonawca. 

 

 

 

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

po stronie Zamawiającego: Iwona Gieroń, Kacper Krzemiński,   

po stronie Wykonawcy:  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, 

udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 

wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania 

przedmiotu umowy. 

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy od daty jej podpisania.  

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 20.08.2020 r. 

 

§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: ……… zł brutto ( …………………………………. 

brutto)  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14  (słownie: czternaście) dni od dnia 

dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i 

potwierdzone protokołem odbioru zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku zamawiającego.  

4.      Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy. 

                                                   

§ 5. ODBIÓR PRAC 

1. Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności 

wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa 

w § 1 umowy. W przypadku gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom 
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określonym w niniejszej umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i 

zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń uwzględni je w 

wykonanych pracach będących przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Odbioru prac dokona powołana komisja odbioru robót. 

4. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru. 

5. Okres gwarancji 24 miesiące,  począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający 

może żądać kary umownej w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień 

zwłoki Wykonawcy. 

6. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po 

zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 5 

niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.  

 

 

 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, w całości lub części. 
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2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w 

zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu 

ofercie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, 

którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 2. 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem 

niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z 

których dwa otrzyma Zamawiający i jeden Wykonawca. 

§ 10. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik do umowy stanowi jej integralną część. 

1. Oferta. 

 

 

 Zamawiający         Wykonawca 

............................................    ........................................................ 

 

 

 

 


