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UMOWA NR CKU/UZ/……/2018 

 

W dniu ………..2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  

Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-

45, którą reprezentuje dr Aneta Pierścińska-Maruszewska - Dyrektor CKU, na mocy 

upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr III/528/2014 z 03.11.2014 r., 

zwana dalej Zamawiającym 

a  

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

reprezentowanym przez ……………………………………………………………..…………. 

zwaną dalej  Wykonawcą  

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie Regulaminu udzielania przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro - Zarządzenie nr 

20/2017 Dyrektora CKU z dnia 10.07.2017 r. i wybraniu w dniu …………………….. oferty 

Wykonawcy,  jako najkorzystniejszej, zawarto umowę o następującej treści. 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertą sporządzoną 

na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego, zadanie pn. 

„Transport roślin i wykonanie nasadzeń zieleni (bez kosztów zakupu roślin) oraz zakup 

i montaż elementów wyposażenia przy ul. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” 

dla zadania: „Warsztaty hortiterapii w terapii osób uzależnionych. Udział osób 

dotkniętych problemem alkoholowym w formułowaniu koncepcji zagospodarowania 

skweru przy ul. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej realizacji”, dla Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, zwanego dalej przedmiotem umowy.  

2. Przedmiot umowy szczegółowo określa załącznik nr 1 do umowy („Zakres rzeczowy 

specyfikacja roślin i przedmiar”) wraz z kosztorysem ofertowym (zał. nr 3 do umowy).  

3.  Zadanie obejmuje fragment terenu o powierzchni 242,60 m2, położony na działce nr 240/4 

obręb 12, arkusz 3; granice realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z: 

1) ofertą Wykonawcy, w tym wycenionym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 3;  

2) opracowaną koncepcją nasadzeń i wytycznymi Zamawiającego;  

3) należytą starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia w zakresie wycinki, pielęgnacji i nasadzeń.  
 

§ 2 

1. Strony ustalają zgodnie, że Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać roboty będące przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz przy użyciu własnego sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej 

obowiązującym przepisom, normom i standardom; 

2) dostarczyć i magazynować we własnym zakresie wskazany przez Zamawiającego 

materiał roślinny niezbędny do nasadzeń. Odległość miejsca odbioru materiału 

szkółkarskiego określa się na max 120 km od granic administracyjnych Ostrowca 

Świętokrzyskiego. Termin przywozu wskazany będzie przez CKU. W dniu 
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dostarczenia roślin Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona szczegółowej 

kwalifikacji materiału roślinnego. Na tę okoliczność strony sporządzą protokół 

przekazania materiału roślinnego pod opiekę i na odpowiedzialność Wykonawcy; 

3) zakupić i zamontować 3 ławki parkowe oraz 1 kosz na śmieci - zgodnie 

z załącznikiem nr 1 („Zakres rzeczowy specyfikacja roślin, przedmiar”), na które 

będzie udzielona 24-miesięczna gwarancja; 

4) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

5)  wyrazić zgodę na udział w nasadzeniach 10-osobowej grupy wraz z opiekunem ze 

Świętokrzyskiego Ośrodka Terapii, os. Ogrody 10A/3U w Ostrowcu Świętokrzyskim  

pod merytorycznym nadzorem inspektora Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 

– tj. uczestników zadania: Warsztaty hortiterapii w terapii osób uzależnionych. 

Udział osób dotkniętych problemem alkoholowym w formułowaniu koncepcji 

zagospodarowania skweru przy ul. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 

i jej realizacji. Uczestniczy zadania zostali ubezpieczeni od nieszczęśliwych 

wypadków przez Zamawiającego;   

6) do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które 

mogą spowodować zmianę zakresu lub terminów zakończenia robót; 

2. Wykonawca oświadcza, że czynności związane z realizacją przedmiotu umowy 

prowadzone będą profesjonalnie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stan realizacji będzie kontrolowany 

przez Zamawiającego; 
 

§ 3 

1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu jej zawarcia, a termin 

zakończenia nastąpi  nie później niż 20 września 2018 r.  

2. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej 

w terminie 6 dni przed dniem określonym w ust 1. 

3. Warunkiem zgłoszenia gotowości końcowego odbioru jest faktyczne zakończenie całego 

zakresu robót. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru całości zadania w terminie do 5 dni od daty 

prawidłowego zgłoszenia gotowości odbioru. 

5. Końcowy odbiór robót nastąpi w formie protokołu odbioru końcowego, 

potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i podpisanego przez obie 

strony. 

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru wykonania robót stwierdzono wady bądź usterki 

wykonania robót będących przedmiotem umowy, strony sporządzą protokół odbioru 

wykonania robót, w którym wyszczególnione zostają stwierdzone wady oraz usterki. 

Zgodnie z §6 ust. 6 pkt 3, Zamawiający może wyznaczyć termin ich usunięcia, 

uwzględniający czas do tego niezbędny, biorąc pod uwagę proces technologiczny i zasady 

realizacji takich robót.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych, wskazanych w §7 

ust. 3, lub po upływie 14 dni od wyznaczonego terminu zlecenia usunięcia zaistniałej wady 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest datą przyjęcia przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy. 
 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z ofertą wynosić będzie ………………PLN (słownie: ……………………………….) + 23 

%VAT w kwocie ………………….. PLN,  co stanowi łącznie  kwotę ……………..PLN 

brutto (słownie złotych: ……………………………………………..). 
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2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust.1, ma charakter kosztorysowy przy 

zachowaniu ryczałtowego charakteru cen jednostkowych i obejmuje wszystkie koszty 

wykonania Przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przelewem na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego, 

podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy 

został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez 

Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia. 

Kwota kar umownych zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę na 

kwotę brutto określoną w ust. 1. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej 

wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca załączy do protokołu odbioru końcowego dokumentację powykonawczą, tj.: 

fotografie oraz powykonawczy projekt nasadzeń w skali 1:100 lub 1:50.  

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty nie 

wcześniej niż w dniu podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej. 

7. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna wskazywać: 

1) jako nabywcę: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45; 

2) jako odbiorcę: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, 27-

400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

8. Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 9, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub 

obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 

wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu 

niedotrzymania terminu zapłaty. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia 

Wykonawcy będzie: …………………………….., tel. ………………………….. . 

2. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie Przedmiotu umowy z ramienia 

Zamawiającego będzie: Dyrektor CKU - Aneta Pierścińska-Maruszewska, tel. 41 265 34 

67, wew. 101. 

3. Zamawiający wyznacza do nadzorowania robót kierownika administracyjno- 

gospodarczego,  pana Mariana Zdonka, tel. 41 265 34 67, wew. 105. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne 

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

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

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego      

w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron  z przyczyn zależnych od Zamawiającego                      
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w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, chyba 

że odstąpienie od umowy spowodowane zostało  zmianami okoliczności powodującymi, że 

wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć             

w chwili zawarcia umowy.  W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądania tylko 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, nie zrekompensują 

w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. W razie stwierdzenia w momencie odbioru wad przedmiotu umowy, Zamawiający może: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, stosując potrącenie w stosunku do całkowitej 

wartości robót do 50 % wartości odbieranego zakresu robót; 

2) nie zapłacić za część robót wykonanych wadliwie; 

3) odstąpić od odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia lub żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi. 
 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone 

i zamontowane elementy wyposażenia, tj. ławki i kosze na śmieci, oraz na prace 

montażowe z nimi związane. 

2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 

3. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad prac 

wykonanych w okresie gwarancji: 

1) w razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający 

zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady; 

2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w innym uzgodnionym przez 

strony terminie; 

3) w przypadku   nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

Po upływie 14 dni od terminu wyznaczonego na usunięcie wady, Zamawiający ma 

prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem do: 

1) urządzenia i zabezpieczenia terenu robót, zorganizowania zaplecza magazynowego      

i socjalnego, zasilania terenu robót - łącznie z pokryciem kosztów zużycia 

potrzebnych mediów, w tym zużycia energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości 

i zachowania warunków bezpieczeństwa (ppoż., bhp  itp.); 

2) utrzymywania w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie robót 

oraz dróg publicznych i chodników przylegających do terenu prowadzonych robót; 

3) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji 

niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska; 

4) prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu 

akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub 

incydentami środowiskowymi; 

5) transportu materiałów, urządzeń i sprzętu oraz wody do miejsca wykonania 

zamówienia; 

6) uporządkowania terenu robót oraz usunięcia wszelkich urządzeń tymczasowego 

zaplecza nie później niż w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy; 
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7) przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku 

z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących; 

8) załadunku, transportu i składowania odpadów i innych pozostałości; 

9) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w formie zdjęć fotograficznych oraz 

powykonawczego projektu nasadzeń w skali 1:100 lub 1:50  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku 

z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, 

objętych umową. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące swoich pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
 

§ 9 

1. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku                 

o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu 

wykonania umowy jest wynikiem: 

1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nieposiadające swojego 

źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane 

oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu i jego szkodliwym następstwom; 

2) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 

przedkłada Zamawiającemu szczegółowy wniosek o przedłużenie terminu wraz 

z uzasadnieniem. 

3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy 

i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 10 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony umowy są 

zobowiązane  przede  wszystkim  do  wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.  

3. Strona  ma  obowiązek  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  przez drugą 

stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W  razie  odmowy  przez  stronę uznania  roszczenia  drugiej strony,  względnie  

nieudzielenia  odpowiedzi  na  roszczenie  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  

występujący z roszczeniem uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.  

5. Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  

jest  sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   
 

§ 11 

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 12 

1. Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

 w formie pisemnego aneksu. 

2. Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne. 
 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
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§ 14 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 – zakres rzeczowy specyfikacja roślin i przedmiar; 

2) załącznik nr 2 – mapa terenu z oznaczonymi granicami realizacji przedmiotu umowy; 

3) załącznik nr 3 – oferta i kosztorys wykonawcy; 

4) załącznik nr 4 – koncepcja zagospodarowania terenu. Załącznik zostanie przekazany 

Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

                                                            

§ 15 

Wszelkie spory, związane z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:                                       WYKONAWCA: 

 

……………………………………..    …………………………………… 

 

 

 


