
Oznaczenie sprawy:  WGOŚ.2710.0069.2021                                Załącznik nr 2
D2021.03.01174

(projekt)

Umowa UA/ ….. /WGOŚ/2021

zawarta  w  dniu  ...................*  roku  w  Kaliszu  pomiędzy  Miastem  Kalisz,  Główny  Rynek  20,  
62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33, reprezentowanym przez:
.............................................................................................................……………………….……..…...........*,
zwanym dalej Zamawiającym a:.......................................................…………………………………………..*
z  siedzibą  w  .....................................*  przy  ulicy  .....................………………..…….……........*,
NIP…………….……*reprezentowanym przez:.........................................………....……………..….............*
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

Zakup,  dostarczenie  oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  sadzonek 51 szt.
drzew gatunku Acer Platanoides  ‘Golden Globe’ – klon pospolity ‘Golden Globe’ oraz 50 szt. drzew
gatunku Acer Platanoides  ‘Purple Globe’ – klon pospolity ‘Purple Globe’.

2...Wymagany obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 100 cm nad powierzchnią ziemi  nie  mniejszy
niż 14.-.16 cm.

3.  Korona drzewa musi być osadzona  na maksymalnej wysokości 2,2 m.
4.  Pędy boczne korony drzewa muszą być symetrycznie rozmieszczone.
5...Średnica  bryły  korzeniowej  drzewa  musi  być  10.-.12  razy  większa  od  średnicy  pnia  mierzonej  na

wysokości 15 cm.
6. .System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty.
7...Bryła  korzeniowa  musi  być  prawidłowo  uformowana,  nieuszkodzona  oraz  dobrze

zabezpieczona  np. balot – juta i siatka druciana.
8. Materiał szkółkarski musi być jednorodny.
9..Zamawiający  wymaga  udzielenia  gwarancji  jakości  na  dostarczony  materiał  roślinny

przez okres trzech miesięcy.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe .dostarczonego towaru

oraz wszelkie wynikające z tego tytułu skutki prawne.

§ 2
Przedmiot umowy zostanie wykonany od dnia 15.09.2021r. do dnia 30.09.2021r. Ostateczny termin i miejsce
dostawy określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.
.

§ 3
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wymagania oraz potencjał techniczny i osobowy,
w celu wykonania przedmiotu umowy.

§ 4
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą z
dnia…………..., która stanowi integralną część niniejszej umowy.
.



§ 5
1..Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  wysokości  ogółem  brutto:

…………………..zł, (słownie złotych:……………………………………………………………..) w tym
kwota netto…………………….. zł + podatek VAT  w wysokości………………………... zł.

1. Wynagrodzenie  za  wykonaną  usługę  będzie  płatne  na  konto  Wykonawcy  w  ciągu  21  dni  od  dnia
otrzymania faktur i po odbiorze przedmiotu zamówienia.

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4..Wykonawcy  nie  przysługuje  żadne  inne  dodatkowe  wynagrodzenie  niż  przewidziane
 w  niniejszej  umowie  ani  roszczenie  o  zwrot  kosztów  poniesionych  w  związku
 z wykonaniem umowy.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi prze-

pisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania  płatności do czasu wyjaśnienia przez  Wykonaw-
cę przyczyn tego stanu rzeczy oraz usunięcia tej nie zgodności, a także w razie potrzeby otrzymania  fak-
tury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

§ 6
Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, w tym gdy zajdzie taka potrzeba wyznaczony zostanie przez koordynatora termin
na usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru prac, o ile nadają się one do usunięcia.

§ 7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowań będą kary umowne, które będą naliczane w

następujących wypadkach i wysokościach:
1)  za  nieterminowe  wykonanie  prac  określonych  w  §  1  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu   kary

umowne w wysokości 0.3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia;
2).za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary

umowne w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcie wad;

3).Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 15% wartości umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

 § 8
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 § 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  § 10
1..W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się między innymi przepisy Kodeksu cywilnego

oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
2..Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  § 11
1..Nadzór i kontrolę nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Marlena Malicka, tel. (62) 76

54 411, email: mmalicka@um.kalisz.pl.
2..Koordynatorem  umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest..……………………….,  tel………………..  email:

………………………..



§ 12
Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w  w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2).

§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

      Zamawiający                                                                          Wykonawca

………………………………….. ……………………………………

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem  danych  osobowych   i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć
treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie).

* Należy uzupełnić/podać dane.


