
Załącznik nr 3 

Umowa nr WP.ZPI.271. … 2015 

 

zawarta w dniu … . … ..2015 r. w Żelechowie,  

pomiędzy: 

Gminą Żelechów, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, NIP 826-20-37-238 

reprezentowaną przez Burmistrza Żelechowa – Panią Mirosławę Miszkurka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Beata Kosyra,  

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,  

a 

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

NIP ……………………………., Regon ………………………….. 

reprezentowaną przez: ……………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca został wybrany zgodnie z rozeznaniem cenowym prowadzonym z wyłączeniem 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

907), gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy. Została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż infrastruktury edukacyjnej ścieżki 

przyrodniczej w Żelechowie oraz utworzenie ogrodu dydaktycznego.  

Część 1: Zakup i montaż infrastruktury edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Żelechowie 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż następujących elementów infrastruktury 

edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Żelechowie: 

1) Ławka – 4 szt. 

Ławki ogrodowe drewniane z oparciem o wymiarach: długość 180 cm, szerokość 60 

cm, wysokość całkowita 72 cm, wysokość siedziska 41 cm, szerokość siedziska 35 

cm, impregnowane, z podstawami metalowymi zakotwiczone w betonie. 

2) Koszt na śmieci – 4 szt. 

Kosz na śmieci parkowy z drewna impregnowanego, z ramką do mocowania worków 

o pojemności 160 l. 

3) Wiata edukacyjna z wyposażeniem – 1 szt. 



Wiata turystyczna typu Mentor WZ04 (lub podobna) o wymiarach 3x9 m 

(powierzchnia pod dachem), wykonana z drewna impregnowanego montowana na 

kotwach stalowych zabetonowanych, wraz z wyposażeniem (stół wykonany z drewna 

o długości 8 m z tarcicy grubości 7 cm, 2 ławki wykonane z drewna o długości 8 m z 

tarcicy grubości 7 cm. Wiata musi zapewniać możliwość zamontowania tablicy 

edukacyjnej. 

4) Tablice edukacyjne ze stelażami – 4 szt. 

Tablice edukacyjne jednostronne, wykonane z materiału odpornego na wpływ 

warunków atmosferycznych (każda zawierająca informacje o jednym z 4 gatunków 

zwierząt: bocian biały, bóbr, rzekotka drzewna, czajka zwyczajna) o wymiarach 

100x135 cm, zamontowane na stelażach typu Mentor SD (lub podobnych) 

wykonanych z okrągłych słupków drewnianych o średnicy min. 14 cm z drewna 

iglastego impregnowanego, z daszkiem dwuspadowym, montowane z rygli o 

szerokości 10 cm, mocowane do stelaży za pomocą ocynkowanych wkrętów. 

5) Stanowisko bociana – 1 szt. 

Stanowisko bociana składające się ze słupa drewnianego o wysokości 7,00 metrów 

oraz platformy w kształcie ośmioboku o wymiarach (w kwadracie) 1200x1200 mm, 

wykonanej z okrągłych słupków z drewna iglastego. 

6) Witacz  - 1 szt. 

Witacz przeznaczony do prezentacji nazwy ścieżki ekologicznej, zamontowany na 

stelażu wykonanym z masywnych okrągłych słupków drewnianych (impregnowane 

drewno iglaste) o średnicy 14 cm, montowany na kotwach stalowych 

zabetonowanych. 

Część 2: Utworzenie ogrodu dydaktycznego 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, dostawa i nasadzenie roślin zaplanowanych 

do zagospodarowania terenu ścieżki przyrodniczej w Żelechowie. W ramach zamówienia 

zakupione zostaną następujące rośliny: 

Drzewa i krzewy: 

• klon pospolity 'Globosum' - Acer platanoides - 23 szt. 

• jałowiec pospolity - Juniperus communis - 6 szt. 

• jałowiec pospolity - Juniperus communis - 3 szt. 

• jałowiec pospolity - Juniperus communis - 51 szt. 

• jałowiec pospolity - Juniperus communis - 52 szt. 



• jarząb pospolity - Sorbus aucuparia - 1 szt. 

• bluszcz pospolity - Hedera helix - 30 szt. 

• świerk pospolity ' - Picea abies Frohburg' – 1 szt. 

• świerk pospolity - Picea abies Nidiformis' - 8 szt. 

• ligustr pospolity - Ligustrum vulgare - 35 szt. 

• Macierzanka piaskowa - Thymus serpyllum - 60 szt. 

• Róża dzika - Rosa canina - 5 szt.  

• wierzba purpurowa - Salix purpurea 'Nana' - 7 szt. 

 

Rabata kwiatowa: 

• naparstnica purpurowa - Digitalis purpurea - 20 szt. 

• orlik pospolity - Aqulegia vulgaris - 28 szt. 

• orlik pospolity - Aquilegia vulgaris 'Blue Barlow' - 64 szt. 

• zawilec gajowy - Anemone nemorosa - 30 szt. 

• fiołek wonny - Viola odorata - 50 szt. 

• barwinek pospolity - Vinca minor - 35 szt. 

Zakup 9 szt. 80 litrowych worków kory do ściółkowania terenu wokół roślin. 

wykonanie usługi nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem podłoża, oraz położenia 

100 m² specjalnej folii pod rośliny, zapobiegającej wzrostowi chwastów, wykonanie 

ściółkowania. 

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu Nr 2015-

EE-13 pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań 

podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem towaru oferowanego Zamawiającemu, 

stosownie do § 1  umowy,  oraz, że towar ten jest nowy i wolny od wad, praw osób 

trzecich i spełnia wszelkie normy stawiane towarom przez prawo polskie w tym zakresie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do: 

- realizacji niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa; 

- dostarczenia towaru własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w terminie 

określonym w § 3. 



§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 4 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

                     § 4 

1. Łączna wartość brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

………………. zł. (słownie: ……………….. złotych ……………./100), w tym: 

Część 1: ………………. zł. brutto (słownie: ……………….. złotych 

……………./100), 

Część 2: ………………. zł. brutto (słownie: ……………….. złotych 

……………./100). 

2. Wartość brutto jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za przedmiot zamówienia, wszelkie 

inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, w tym 

koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi: 

ubezpieczenia, opłaty celne, itp.). 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony, niewadliwy i odebrany, bez 

zastrzeżeń, przedmiot umowy.  

4. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru przedmiotu umowy, bądź dodatkowego protokołu odbioru - w razie jego 

sporządzenia, stosownie do postanowień § 7 ust. 6. 

5. Zamawiający wpłaci na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy wynagrodzenie, o 

którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

 

          § 5 

1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na adres Żelechów, 

ul. Chłopickiego, dz. nr 320. 

2.  Koszt transportu, rozładunku do wskazanych miejsc ponosi Wykonawca. 

3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy oraz wykonaniu usługi montażowej Wykonawca 

sporządzi „protokół odbioru", który  zostanie podpisany przez strony umowy. 

 

                                                                     § 6 

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia. 

2. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia 



wady. 

4. Zgłoszenie uszkodzenia dokonuje się drogą telefoniczną na nr ………… i potwierdza 

pisemnie. Za datę przyjęcia zgłoszenia do naprawy przyjmuje się czas telefonicznego 

zgłoszenia wady. 

5. W przypadku nie usunięcia wady w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający usunie je 

własnym staraniem, a Wykonawca zwróci poniesione przez Zamawiającego koszty ich 

usunięcia. 

§ 7 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym 

wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy.  

2.  Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez Wykonawcę w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.  

3.  Odbioru przedmiotu umowy dokona pełnomocnik Zamawiającego w obecności 

pełnomocnika Wykonawcy,  

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: wadliwego produktu, o   

nieodpowiedniej jakości, nieodpowiadających opisowi zawartemu w załączniku do 

niniejszej umowy. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i 

możliwości odstąpienia od umowy.  

5.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ilościowych i jakościowych, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, na własny koszt, w terminie 3 dni na 

podstawie sporządzonego protokołu o stwierdzonych wadach w 2. egzemplarzach (po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron) i podpisanego przez obie strony. Z czynności 

odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół 

odbioru. 

 

                                                                                § 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych w niżej określonych 

sytuacjach i wysokościach; 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji dostawy - w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wymianie towaru 

wadliwego na wolny od wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień  opóźnienia. 



3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana naruszeniem postanowień niniejszej umowy 

przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar umownych, 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3.   Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

 

                                                                                 § 9 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych 

na piśmie i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących sytuacjach i zakresie: 

a) zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowanego: zaistnieniem okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, 

zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie 

były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.  

b) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z 

umowy o  dofinansowanie między Zamawiającym a jednostką udzielającą dofinansowania 

zadania. 

 

§ 10 

 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy;  

2)  gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie towarów objętych przedmiotem umowy, a 

stan zwłoki trwał powyżej 7 dni roboczych. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach je 

uzasadniających. 

 

§ 11 

Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 



 

§  12 

1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji odbioru sprzętu będącego 

przedmiotem umowy są: 

a)  ze strony Wykonawcy …………………….    tel. …………………….. 

        b)    ze strony Zamawiającego …………………….    tel. …………………….. 

3. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach - trzy dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

          Zamawiający                            Wykonawca 

 


