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UMOWA NR  …../2016 

spisana w dniu ………..2016 roku, w  Płocku, pomiędzy ; 

 

1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 42,                                                                                

NIP: 774-19-77-335, REGON: 610216771  

reprezentowanym w niniejszej umowie przez : 

Panią Katarzynę Rogucką – Maciejowską Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu 

Płockiego 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym„  

a 

2/ Firmą …………………………. z siedzibą przy ul. ………………………….          

NIP: …………….. 

zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą„ 

 

o następującej treści : 

Wstęp 

§1 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z realizacją 

wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich 

równowartości 30 000 euro. 

 

2. Źródłem pochodzenia środków na wynagrodzenie Wykonawcy jest Budżet Związku Gmin 

Regionu Płockiego  na 2016 rok. Dział ……., Rozdział ………. 

 

Przedmiot Umowy 

§2 

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje 

się wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i potrzebami 

Zamawiającego zlecenie polegające na: sprzedaży sadzonek roślin ozdobnych, określonych 

w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.  

2. Przy każdorazowym odbiorze Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony odrębny protokół 

zdawczo-odbiorczy. 
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3. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż sadzonek roślin ozdobnych, określonych w   załączniku 

nr 1, dołączonego do umowy. Sadzonki, o których mowa powyżej sprzedane zostaną przez 

Wykonawcę w  plastikowych, jednorazowych doniczkach umożliwiających ich bezpieczny 

transport. 

4. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot zamówienia jest wolny od wad (tj. rośliny nie są 

zwiędłe, obumarłe, zasuszone, porażone chorobami grzybowymi, bakteryjnymi 

i wirusowymi, a także są wolne od szkodników) i spełnia w 100% wymagania zawarte 

w zapytaniu ofertowym. 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

posiada uprawnienia oraz  należytą wiedzę, umiejętności i potencjał organizacyjno–

techniczny, wymagany do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z należytą 

starannością.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej staranności. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę: 

a) z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla jej 

realizacji, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i obowiązującym prawem; 

b) siłami własnymi.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych do realizacji Przedmiotu 

Umowy uzgodnień i spełnić wszelkie wymagania związane z Umową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób kompletny. 

5. Wykonawca rozpocznie wykonywanie niniejszej Umowy i będzie ją wykonywał z należytym 

pośpiechem i bez opóźnień. 

6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w przypadku 

niemożności wykonywania zlecenia bądź jego części. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  Przedmiot Umowy w asortymencie oraz ilości 

określonej w załączniku nr 1. 
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Obowiązki Zamawiającego 

§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wszelkich posiadanych  

informacji, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy tj. ilości sadzonek ozdobnych 

ze wskazaniem nazw ich gatunków, w terminie niezbędnym do realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

2. Zamawiający uzgadnia sposób wykonania niniejszej Umowy w trakcie jej realizacji. 

3. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy odpowiedniej należności za wykonywanie 

przedmiotu niniejszej Umowy, na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej 

Umowy.  

4. Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli do realizacji niniejszej Umowy w osobie:  

Katarzyna Rogucka – Maciejowska Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego 

Damian Malinowski – młodszy referent ds. projektów i programów oraz Andżelika 

Kaźmierczak. 

5. Zamawiający będzie kontrolował wykonanie pracy Wykonawcy.  

Cena i warunki płatności 

§5 

1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktury. 

2.  Faktura zostanie wystawiona na podstawie zebranych protokołów zdawczo-odbiorczych 

i cen jednostkowych, ustalonych za poszczególne gatunki roślin ozdobnych, określonych 

w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Za termin zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

 

Ochrona własności 

§6 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że nie będzie on ponosić żadnej odpowiedzialności 

z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw na dobrach niematerialnych przysługujących 

osobom trzecim, w tym partnerów i praw autorskich. 

2. O ile naruszone zostaną prawa osób trzecich w zakresie opisanym w ust. 1, a osoba której 

dobra zostały naruszone zwróci się do Zamawiającego o zadośćuczynienie, Wykonawca 

zobowiązany jest przejąć wszelkie formalności związane z żądaniami tej osoby i całkowicie 

uwolnić Zamawiającego od jakichkolwiek działań i odpowiedzialności z tego tytułu. 
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3. Wykonawcy nie przysługuje żadne odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu 

niniejszej Umowy przez Zamawiającego  na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

 

Kary Umowne  

§7 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę liczoną od wartości Umowy brutto:  

a) w wysokości 1% w przypadku zwłoki w dostawie towaru za każdy roboczy dzień 

zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji zamówienia do dnia ostatecznego 

dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie więcej niż 10% wartości umowy brutto,  

b) wysokości 20% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z winy 

Wykonawcy. 

a) w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego 

może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie 

cywilnym. 

Wykonywanie umowy 

§8 

1. Prace Wykonawcy przebiegają pod stałym nadzorem Zamawiającego, co nie zmniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za terminy realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie całości przedmiotu niniejszej Umowy i 

wszystkie działania z nimi związane. 

 

Postanowienia Końcowe 

§9 

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, za 7 

dniowym okresem wypowiedzenia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do 

zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej Umowy, a poniesionych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania 

niniejszej Umowy oraz wspólnie uzgodnionej między stronami części wynagrodzenia 

proporcjonalnie do czasu wykonywania przez Wykonawcę czynności stanowiących przedmiot 

niniejszej Umowy. 

§ 10 

Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 11 

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy właściwe dla przedmiotu niniejszej Umowy.  

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 

jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego .  

 

 

 

………………………………………    …………………………………… 

                  Zamawiający                                                                                                 Wykonawca  

 
 
 
 
 
Wykaz załączników do umowy: 
 
1. Wykaz sadzonek roślin ozdobnych, 
2. Terminy imprez gminnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządzili: Damian Malinowski, Andżelika Kaźmierczak 
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Załącznik do umowy  nr 1 

 

 

 
Wykaz sadzonek roślin ozdobnych 

Lp. Nazwa sadzonek roślin 

ozdobnych 

Cena netto za szt. Cena brutto za szt. 

1 Jodła pospolita    

2 Sosna pospolity   

3 Świerk Conica   

4 Tuja szmaragd   

5 Tuja Danika   

6 Trzmielina gold   

7 
Jałowiec żółty płożący 
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Załącznik do umowy nr 2 

 

 

Terminy imprez gminnych  

 

 

L.p. Nazwa gminy Termin 

1 Gąbin 4 czerwiec 2016 r. 

2 Słupno 11 czerwiec 2016 r. 

3 Drobin 18 czerwiec 2016 r. 

4 Wyszogród 18 czerwiec 2016 r. 

5 Bielsk 
 

26 czerwiec 2016 r. 

6 Czerwińsk 
nad Wisłą 

9 lipiec 2016 r. 

7 Brudzeń Duży 10 lipiec 2016 r. 

8 Pacyna 14 sierpień 2016 r. 

9 Szczawin Kościelny 20 sierpień 2016 r. 

10 Staroźreby 20 sierpień 2016 r. 

11 Stara Biała 28 sierpień 2016 r. 

12 Łąck 11 września 2016 r. 

13 Gostynin Brak terminu 

 


