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 PROJEKT UMOWY 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego w sprawie wykonania usług  
Nr DI – 381005/2011 

 
zawarta w dniu.................. w Poznaniu pomiędzy : 
 
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia 
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3,  
NIP 778-13-50-016 
reprezentowanym przez: 
…………………………….     ………………………………… 
       
zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiaj ącym ”  
 
a 
 
 
 
 
( ... ) zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą ” , reprezentowanym przez : 
 
 

Umowa zawarta zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) z wykonawcą wybranym                     
w trybie przetargu nieograniczonego. 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest „ Zagospodarowanie zielenią terenu połoŜonego w Poznaniu 
przy ul. Szwajcarskiej 3”, realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE 
przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu – adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, 
budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15   

2. Przedmiot umowy określony w ust.1 obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i 
krzewów, w tym m.in. : wyznaczenie miejsc pod nasadzenia, oczyszczenie terenu, 
wykopanie dołów, zaprawienie dołów ziemią, zakup i transport ziemi urodzajnej,  
materiału roślinnego i innych materiałów niezbędnych do wykonania prac, posadzenie 
drzew i krzewów w wyznaczonych miejscach, połoŜenie obrzeŜa trawnikowego, 
wykonanie szczepień mikoryzowych wszystkich drzew, zamontowanie systemu 
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ustabilizowania drzew, przykrycie ściółką terenu, oraz pielęgnację przez okres                     
36 miesięcy od odbioru nasadzeń, w zakresie określonym w § 9.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają niŜej wymienione projekty oraz 
kopia wycenionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiące 
integralną część niniejszej umowy :  
Załącznik Nr 1 cz. 1    

Projekt zieleni nowych nasadzeń – obejmujący część opisową i  plan rozmieszczenia 
nowych nasadzeń na terenie lądowiska dla śmigłowców 
Załącznik Nr 1 cz. 2     

Projekt zieleni nowych nasadzeń – obejmujący część opisową i  plan rozmieszczenia 
nowych nasadzeń poza ogrodzeniem lądowiska oraz teren Oddziału Zakaźnego 
Załącznik Nr 2   kopia wycenionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów Rozliczeniowych  

                             

§ 2. 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego  
naleŜy: 

1. Zapewnienie wody do podlewania - z instalacji i na koszt Zamawiającego - w trakcie 
wykonywania umowy.  

2. Dokonanie odbioru nasadzeń i odbioru pogwarancyjnego. 

3. Zapłata wynagrodzenia. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 
terenie nasadzeń. 

§ 3. 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy z naleŜytą starannością, zgodnie z postanowieniami 
dokumentów składających się na umowę, aktualnie obowiązującymi normami, przepisami 
prawa, w tym przepisami BHP, p.poŜ. i wiedzą zawodową. Za jakość prac odpowiada 
Wykonawca. 

2. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.  

3. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie nasadzeń, w szczególności pod 
względem przeciwpoŜarowym. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych prac lub 
ich części bądź kradzieŜy, naprawić je, doprowadzić do stanu poprzedniego ewentualnie 
uzupełnić braki.  

5. Wykonawca będzie utrzymywał teren nasadzeń w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i 
inne pozostałości po zuŜytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał poza 
teren nasadzeń i utylizował zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 
przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych, czynności te mogą 
zostać wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.  

7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób nie utrudniający  funkcjonowania  
szpitala.  
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§ 4. 
 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru nasadzeń co 
najmniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem odbioru. 

2. Z czynności odbioru nasadzeń zostanie sporządzony Protokół odbioru podpisany przez 
strony umowy. 

3. JeŜeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, Zamawiający moŜe odmówić odbioru 
do czasu usunięcia wad. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust.3 Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu wad 
dokonać czynności, o których mowa w ust.1. 

 
§ 5. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi i 

podwykonawców. 

2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami zgodnie 
ze złoŜoną ofertą. Wykonawca oświadcza, Ŝe niŜej wymieniony zakres prac wykona przy 
pomocy podwykonawców: (…)   
Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

§ 6. 
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy :  38 miesięcy od dnia zawarcia umowy,                 
w tym wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w zakresie określonym w § 1 ust.2,               
w terminie 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.  

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się zakończenie wszystkich prac 
określonych w Umowie, które zostanie potwierdzone w protokole odbioru, o którym 
mowa w § 4 ust.2., oraz wykonanie pielęgnacji. 

3. Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawcy o podjęcie kroków dla przyspieszenia 
tempa prac, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie.  

 
§ 7. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  
(…) zł brutto, w tym (...) podatek VAT, zgodnie ze złoŜoną ofertą.  

2. Wynagrodzenie, określone w ust.1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zdania 
wynikające wprost z Projektów zieleni nowych nasadzeń oraz wszelkie inne koszty, 
konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszt 
pielęgnacji przez okres 36 miesięcy od odbioru nasadzeń, w zakresie określonym w § 9.   
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§ 8. 
 

1. Rozliczanie niniejszej umowy nastąpi  na podstawie faktury VAT.   

2. Podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie protokół 
odbioru, o którym mowa w § 4 ust.2.    

3. Zamawiający zapłaci za wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1  
w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturach. Dniem zapłaty będzie dzień obciąŜenia konta 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

   

§ 9. 
 

1. Na prace będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji i rękojmi za 
wady, który Wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 4 ust.2.   

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pielęgnację posadzonego materiału roślinnego. 
Uszkodzenia będą naprawiane bezzwłocznie, nawet jeśli wymaga to częstych zabiegów 
lub wymiany materiału.  Rośliny w złej kondycji przed zakończeniem okresu 
gwarancyjnego będą uznawane za usterki, które Wykonawca jest zobowiązany naprawić 
na własny koszt. 

3. Pielęgnacja będzie wykonywana z naleŜytą starannością, zgodnie z wiedzą i 
doświadczeniem zawodowym i obejmować będzie :   

1) podlewanie roślin sprzętem Wykonawcy, woda do podlewania z instalacji i na koszt 
Zamawiającego, 

2) utrzymanie przepuszczalnej, wierzchniej warstwy ziemi wokół roślin, 

3) nawoŜenie roślin, 

4) odchwaszczanie ziemi wokół roślin, 

5) usuwanie odrostów korzeniowych i pędów wybijających z podkładki, 

6) kontrolę zdrowotności roślin i zwalczanie chorób i szkodników, 

7) poprawianie mis, palików i uzupełnianie ściółki, 

8) poprawę struktury i wyglądu roślin, w przypadku za wysokich drzew – cięcie 
formujące. 

4. W terminie max.  10 dni od daty upływu okresu gwarancji, o którym mowa w ust.1., 
Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego 
prac objętych umową. 

5. O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę listem 
poleconym wysłanym na min. 14 dni przez planowanym terminem odbioru 
pogwarancyjnego. 

6. Z czynności odbioru zostanie spisany Protokół odbioru pogwarancyjnego, w którym 
zostanie wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad.  

7. Usunięcie wad zostanie potwierdzone Protokołem odbioru usunięcia wad wykazanych w 
Protokole odbioru pogwarancyjnego. 
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§ 10. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 tj. w kwocie (…). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie (…) 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zgodnie z 
podanym niŜej harmonogramem: 

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia wykonywania umowy 

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niŜ w 15 dniu po 
upływie okresu obowiązywania rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy na pokrycie roszczeń 
Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.  

 
§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu nasadzeń, w wysokości 0,3%  wynagrodzenia brutto,                
o którym mowa w § 7 ust. 1, niniejszej umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia.  

b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3%  
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień 
opóźnienia 

c) za niewykonywanie obowiązków wynikających z pielęgnacji – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜde 
zdarzenie 

d) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego – Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej 
umowy, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo zamówień 
publicznych 

3.  Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego określone w 
niniejszej umowie kary umowne.  

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

§ 12. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z 

wykonywaniem niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, 
podwykonawców oraz inne podmioty i osoby, którymi się posługuje.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania prac objętych 
przedmiotową umową na kwotę minimum wartości umowy brutto przez cały okres 
obowiązywania umowy (ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe) – aŜ do podpisania 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust.2. W przypadku przedłuŜenia terminu 
wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłuŜenia okresu 
ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia –  w przypadku nie wykonania 



Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr ref. DI-381005 /2011    Projekt  umowy  

 6 

tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na 
koszt Wykonawcy.   

3. Kopia polisy stanowi załącznik Nr 3 do umowy.  
4. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć mu do 

wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.  

 
§ 13. 

 
1. Wykonawca ma prawo Ŝądać przedłuŜenia umownego terminu wykonania przedmiotu 

umowy, składając w tej sprawie do Zamawiającego wniosek, jeŜeli niemoŜność 
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

1) Konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, robót dodatkowych lub zamiennych - opóźniających 
lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego - termin wykonania 
zamówienia podstawowego moŜe ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu 
lub opóźnieniu wykonywania prac z tego powodu - jeŜeli przy zachowaniu naleŜytej 
staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie moŜna 
było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy , 

2) Przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania 
zamówienia moŜe ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 
prac z tego powodu. 

3) Działania siły wyŜszej - termin wykonania zamówienia moŜe ulec zmianie o okres 
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeŜeli przy 
zachowaniu naleŜytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
Wykonawcy nie moŜna było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 

4) Warunków atmosferycznych nie pozwalających na wykonywanie prac - termin 
wykonania zamówienia moŜe ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 
opóźnieniu prac z tego powodu - jeŜeli przy zachowaniu naleŜytej staranności z 
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie moŜna było uniknąć 
zmiany terminu wykonania umowy 

2. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany umowy dotyczące następujących zdarzeń : 

1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy. 

2) RozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie 
moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3) Zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest moŜliwa pod warunkiem 
zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki 
określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4) Zmiany w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie 

3. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego brutto,                      
w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, 
o tę wartość. 

4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne 
zmiany postanowień umowy.  
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§ 14. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – poza przypadkami 

określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w 
sytuacji kiedy: 

a) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania prac lub nie wykonuje prac zgodnie z 
umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od 
wezwania wykonywania prac zgodnie z umową  

d) dwukrotnie zostanie nałoŜona kara umowna  na podstawie § 11 ust. 1 lit.c. 

e) naruszenie obowiązków określonych w §12  ust. 2 lub 4 

f) inne raŜące naruszenie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę 
odstąpienia. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, obowiązują kary umowne 
przewidziane w § 11. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe:   

a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac, wg stanu na dzień 
odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys inwentaryzacyjny sporządzony w 
oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych.  

b) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru prac 
przerwanych, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca. 

c) w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych i do zapłaty 
wynagrodzenia za prace wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za 
nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy. 

d) zapłata kar umownych zgodnie z §11 

 
§ 15. 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

3. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o kaŜdej zmianie 
swojej siedziby/adresu. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku pisma doręczone 
na dotychczasowy adres uwaŜać się będzie za doręczone. 

5. Strony oświadczają, Ŝe zawarte w umowie adresy stanowią adresy do doręczania 
korespondencji. 
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6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze 
stron. 

 
Załączniki :  
 Nr 1 cz. 1    

Projekt zieleni nowych nasadzeń – obejmujący część opisową i  plan rozmieszczenia nowych 
nasadzeń na terenie lądowiska dla śmigłowców 
Nr 1 cz. 2     

Projekt zieleni nowych nasadzeń – obejmujący część opisową i  plan rozmieszczenia nowych 
nasadzeń poza ogrodzeniem lądowiska oraz teren Oddziału Zakaźnego 

 Nr 2   kopia wycenionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów Rozliczeniowych  

Nr 3 
kopia polisy ubezpieczeniowej 

 
WYKONAWCA                     ZAMAWIAJ ĄCY 


