Zn. spr. D.423.5.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
Umowę zawiera się w wyniku udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i
wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory ” , zwanego dalej ,, postępowaniem”.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00‐00‐0017/18 „Ochrona czynna
muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk
zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu”, współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020. typ
projektu „2.4.1 Ochrona in‐situ lub ex‐situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”.
Ww. strony uzgodniły następujące warunki umowy:
ROZDZIAŁ I
Zakres prac
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych
gatunków flory Ojcowskiego Parku Narodowego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione zadania częściowe:
 zadanie częściowe nr 1. Wykonanie prac projektowych tj: wykonanie wstępnej koncepcji
ogrodu, projektu budowlanego i projektu wykonawczego ogrodu;
 zadanie częściowe nr 2. Wykonanie ogrodu, który ma stanowić siedliska zastępcze dla
zagrożonych gatunków flory Ojcowskiego Parku Narodowego według ww. projektu
wykonawczego na wyznaczonym fragmencie działki nr 459
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają:
 Program funkcjonalno‐użytkowy wraz z załącznikami (Załączniki nr 1 do SIWZ),
 Projekt budowalny,
 Projekt wykonawczy ogrodu opracowany przez Wykonawcę, wraz z przedmiarem robót i
kosztorysem.
ROZDZIAŁ II
Terminy
§2
1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące terminy:
 Ostateczny termin wykonania dla zadania częściowego nr 1: do 29.11.2019 r.
 Ostateczny termin wykonania dla zadania częściowego nr 2: do 29.09.2023 r.
Poszczególne etapy realizowana będą w terminie:
Etap
Etap I
Etap II
Etap III

Termin zakończenia etapu i dostarczenia faktury Nr zadania częściowego
do 29.11.2019 r. od daty podpisania umowy
Zadanie częściowe nr 1
Zadanie częściowe nr 2
do 30.10.2020 r.
do 29.10.2021 r.
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Etap IV do 28.10.2022 r.
Etap V do 29.09.2023 r.
Uwaga:
 Zakończenie wykonania prac należy głosić Zamawiającemu, co najmniej siedem dni przed
upływem terminu zakończenia etapu i dostarczenia faktury.
 Przekroczenie terminu wykonania zamówienia i/lub przedłożenia faktury może skutkować
rozwiązaniem zawartej umowy – z winy Wykonawcy.
§3
1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia robót na podstawie
art. 144 PZP tylko i wyłącznie podczas wystąpienia sytuacji utrudniających lub uniemożliwiających
terminowe wykonywanie usługi, których uprzednio nie można było przewidzieć, a więc w
przypadku występujących na obszarze Ojcowskiego P.N.:
a) klęsk żywiołowych,
b) długotrwałych opadów deszczu, śniegu, występowania mrozów i/lub wiejących wiatrów
uniemożliwiających bezpieczne wykonywanie prac na w/w terenie,
2. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania prac z ww. powodów może nastąpić tylko i
wyłącznie w oparciu o spisaną odpowiednią notatkę służbową oraz zawarty aneks do niniejszej
umowy.
ROZDZIAŁ III
Obowiązki wykonawcy
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Powołanie kierownika robót dla zakresu prac objętego niniejszą umową.
2. Przestrzeganie zapisów Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zakresu prac objętego
niniejszą umową.
3. Współpraca z kierownikiem budowy powołanym przez Zamawiającego.
4. Zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza socjalnego w lokalizacji uzgodnionej
z Zamawiającym.
5. Wykonanie robót z własnych materiałów, odpowiadających wymogom ustawy o wyrobach
budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
6. Prowadzenie robót w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu pracowników
Wykonawcy i osób postronnych oraz środowisku zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i ochrony przyrody.
7. Naprawienie urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji prac: doprowadzenie do
stanu poprzedniego na własny koszt.
8. Zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót.
9. Wykonawca będzie też na bieżąco usuwał i utylizował we własnym zakresie zbędne materiały,
odpady i śmieci. W miarę technicznych możliwości będzie przestrzegał ogólnych zasad
obowiązujących osoby przebywające na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego, tzn.
prowadzone prace nie mogą spowodować zanieczyszczenia środowiska i nadmiernego hałasu.
Szczegóły należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym.
10. Zapewnienie przedstawicielom Zamawiającego, w tym inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
dostępu do terenu prowadzenia prac i każdego innego miejsca, gdzie roboty w związku z realizacją
umowy będą wykonywane.
11. Wykonanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzeń i oznakowań miejsca wykonywania robót.
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12. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentacje budowy, którą przekaże
Zamawiającemu. W skład ww. dokumentacji wchodzić będzie:
a) inwentaryzacja geodezyjna,
b) projekt zieleni zawierający inwentaryzację drzew, krzewów i roślinności zielnej z podziałem
na: istniejące zachowane, istniejące nasadzone (z podaniem ilości osobników w przypadku
gatunków nasadzonych), z podziałem na strefy (podając powierzchnię każdej z nich).
ROZDZIAŁ IV
Odbiór wykonanych prac
§5
1. Odbiór wykonanych prac może nastąpić w nw. formach poprzez:
a) odbiory częściowe zamkniętych elementów robót,
b) odbiór końcowy prac objętych niniejszą umową – wykonywany po odbiorach częściowych
jeśli miały one miejsce lub bez nich, po zakończeniu prac.
2. Odbiory wykonywane są przez komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego,
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.
3. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do częściowego lub całkowitego
odbioru prac.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający
odstępuje od odbioru, wyznaczając pisemnie termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad
Wykonawca podejmuje ponowne czynności związane ze zgłoszeniem wykonania prac oraz ich
odbiorem przez Zamawiającego.
ROZDZIAŁ V
Wynagrodzenie
§6
1. Za wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
ustalone ofertą przetargową ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie: …………………………………..
(słownie: ………………………………………………………………………..) – z naliczoną stawką podatku VAT.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w poszczególnych latach Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe określone zgodnie z ofertą Wykonawcy – na druku oferty ofertowym.
3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę a konieczne do
prawidłowego wykonania zadania w tym za: warunki szkodliwe, utrudnienia, ubezpieczenie placu
budowy, dozorowanie placu budowy, zapewnienia właściwych warunków BHP,
zagospodarowanie placu budowy itp.
§7
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w pięciu (5) transzach,
corocznie w IV kwartale, w drodze faktury końcowej oraz faktur częściowych po dokonaniu
bezusterkowego odbioru końcowego robót, określonych w niniejszej umowie.
2. Faktura może zostać złożona Zamawiającemu po spełnieniu ww. warunku.
3. Nie przedłożenie Zamawiającemu faktury częściowej w terminie skutkuje naliczeniem kary
umownej określonej w § 9 pkt 1b.
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§8
1. Zamawiający dokona płatności kwot wynikających z faktury w formie przelewu bankowego na
nw. rachunek Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………..
w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
ROZDZIAŁ VI
Kary umowne
§9
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i
wysokościach:
a) za zwłokę w wykonaniu prac przewidzianych do wykonania w danym roku, w danym roku –
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w danym roku prac, wg złożonej oferty, za każdy dzień
zwłoki licząc od upływu terminu zakończenia robót,
b) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu faktury częściowej za prace przewidziane do
wykonania w danym roku – 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w danym roku prac, wg
złożonej oferty, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zakończenia robót,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w
wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto.
2. Jeżeli wysokość rzeczywistej szkody przekroczy wysokość kary umownej, to Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i
utraconych korzyści. Dotyczy to w szczególności utraty przez Zamawiającego dotacji ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko spowodowanej działaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy.
3. Kary umowne powinny być zapłacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia z
żądaniem zapłaty przez Zamawiającego. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
ROZDZIAŁ VI
Odstąpienie od warunków umowy.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy wówczas gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie wznowił ich, mimo formalnego
jednorazowego wezwania Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni,
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy natychmiast po powzięciu wiadomości o powyższych
okolicznościach.
c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązaniu jego Firmy, bądź wydania prawomocnego
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie wykonał umowy w terminie określonym niniejszą umową ‐ Zamawiający może
wówczas odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego,
e) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdążył je ukończyć w czasie umówionym ‐ Zamawiający może wówczas
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odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed upływem terminu
do wykonania umowy.
§ 11
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar
odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. W przypadku wystąpienia przesłanek do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządza protokół inwentaryzacji robót w
toku oraz wedle swojego wyboru odstępuje od umowy lub wprowadza nowego wykonawcę
celem dalszej realizacji robót na koszt i niebezpieczeństwo dotychczasowego Wykonawcy.
3. Właściwym do rozpoznania ewentualnego sporu jest sąd powszechny ‐ właściwy dla siedziby
Zamawiającego .
§ 12
Wszelkie zmiany ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu
stron, pod rygorem ich nieważności.
§ 13
1. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach – 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
2. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamawiającego ze wszystkimi załącznikami,
b) oferta przetargowa Wykonawcy
Zamawiający:

………………………………………..……………….………
podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Zamawiającego
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka)

Wykonawca:

..…………………………………………………………
podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka)
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