Umowa D-4.7031.

.2015

Zawarta w dniu ………………..2015 roku, w wyniku postępowania przeprowadzonego
w trybie zapytania ofertowego, pomiędzy:
Miastem
Ostrów
Mazowiecka
reprezentowanym
przez
Burmistrza
Pana Jerzego Bauera, zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”

Miasta

a
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
reprezentowanym przez …..…………………….., zwanym
„Wykonawcą”.
§ 1.

w dalszej części umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i nasadzenie 41 sadzonek drzew ozdobnych oraz
25 sadzonek krzewów ozdobnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego według
wymienionego asortymentu:
1) 7 sadzonek platana klonolistnego (Platanus x hispanica) – nasadzenie na terenie Parku nad
Stawem: ul. 3 Maja, Parkowa, Trębickiego,
2) 34 sadzonki graba pospolitego, pokrój kolumnowy (Carpinus betulus z odmiany Frans
Fontaine) –nasadzenie w pasie drogowym ul. Brokowskiej,
3) 25 sadzonek krzewów ozdobnych (5 sztuk Berberys thumgegi ,,Aura”, 5 sztuk Berebrys
thumbegi ,,Bagatela’, 5 sztuk pigwowca Chaenomeles susperba ,,Nikoline”, 5 szt
pigwowca Cotoneaster horizontalis, 5 sztuk Forsthia ,,Maluch”) – nasadzenie na skwerze
zieleni u zbiegu ulic Prusa i Jagiellońskiej.
2. Sadzonki drzew muszą spełniać następujące wymagania:
1) materiał roślinny zdrowy, przystosowany do nasadzeń miejskich, pień prosty o obwodzie
12-14 cm (pomiar na wysokości 130 cm), wysokość sadzonki na wysokości pnia co
najmniej 170 cm, korona prawidłowo uformowana, charakterystyczna dla gatunku, system
korzeniowy prawidłowo wykształcony. Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był
regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata.
2) każda sadzonka drzewa ma być umieszczona w oddzielnym pojemniku lub donicy,
zabezpieczona na czas transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.
3. Sadzonki krzewów musza spełniać następujące warunki:
1) materiał roślinny zdrowy, wysokość sadzonki min 60 cm lub powierzchnia krzewu 40-60
cm, Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co
2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata.
2) Każda sadzonka krzewu ma być umieszczona w oddzielnym pojemniku lub donicy,
zabezpieczona na czas transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.
§ 2.
W zakres prac będących przedmiotem umowy wchodzą następujące czynności:
1) zakup i dostawa sadzonek,
2) wykopanie dołków o wym. 70 x 70cm z zaprawieniem do połowy ziemią żyzną,
3) posadzenie drzew z ustawieniami i opalikowaniem 3 kołkami o wymiarach 170/7cm,
4) posadzenie krzewów w przygotowane i zaprawione ziemią żyzną dołki,
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5) wykonanie miski wokół posadzonych drzew i krzewów, zasilenie i podlanie,
6) zabezpieczenie drzew i krzewów przed zniszczeniem przez zwierzęta (osłona).
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wg § 1 i 2, zgodnie ze zleceniem
i uwagami Zamawiającego, zasadami sztuki ogrodniczej oraz z zachowaniem należytej
staranności.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opiekę nad roślinami przez okres 2 lat od daty
nasadzenia. W przypadku gdy posadzone rośliny obumrą, Wykonawca zobowiązuje się do
dokonania ponownych nasadzeń roślin (tego samego gatunku) w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego (nie krótszym niż 14 dni) i opieki nad roślinami przez kolejne dwa
lata.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów
ozdobnych.
§ 4.
1. Z tytułu wykonanych prac określonych w § 1 i 2 niniejszej umowy przysługuje
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto…………., powiększone o kwotę
podatku VAT tj. …………………………………………………. za całość przedmiotu
umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacone po potwierdzeniu przez
Zamawiającego wykonania prac bez zastrzeżeń i uwag oraz po przedstawieniu
prawidłowo wystawionego faktury/rachunku, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
3. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
§ 5.
Prace będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonane do dnia 31 października 2015
roku.
1.

2.
3.

4.

§ 6.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od
terminu określonego w § 5,
b) za opóźnienie w usunięciu wad wykonania przedmiotu umowy stwierdzonych przy
odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za opóźnienie w dokonaniu ponownego nasadzenia roślin w wysokości 0,5%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony
od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z § 3 ust. 2,
d) w przypadku nie dokonania ponownego nasadzenia roślin w wysokości 250,00zł
brutto za każdy pojedyńczy stwierdzony przypadek,
e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1,
Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktury zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
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§ 7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
§ 8.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający
pokryje koszty wynikające ze stanu zaawansowania prac po ich komisyjnym określeniu.
§ 9.
1. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 12.
Umowa niniejsza sporządzona zostaje w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

……………………………………

…………………………….
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