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 Załącznik nr 3 do SWZ 

 
UMOWA nr UZ-4111-7/17 

 
zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy:  
 
Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n.D., ul. Jagiellońska 107 B (zwanym dalej 
zamawiającym), reprezentowanym przez: Iwonę Wróbel, zastępcę dyrektora PPN       
 
a firmą ………………. (zwaną dalej wykonawcą), reprezentowaną przez: …………………...... 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie stanowiska roślin (tzw. donicy) wewnątrz budynku 
dyrekcji PPN. 

§ 2 
1. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową („Projekt zagospodarowania donicy”) 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy (z zastosowaniem urządzeń i materiałów 
wymienionych w ofercie), zapisami Szczegółowych Warunków Zamówienia (SWZ) oraz 
zaleceniami zamawiającego.  

2. Zakres prac obejmuje: 
a) uszczelnienie donicy, 
b) zakup i montaż elementów oświetlenia (wraz z demontażem istniejącego), 
c) zakup i montaż elementów nawodnienia, 
d) wypełnienie donicy i ułożenie kompozycji, 
e) zakup i nasadzenie roślin, 
f) prace porządkowe. 

Donicę wypełnić należy kompozycją mieszaną w formie „skalniaka”, na którą składać się będą 
nasadzone rośliny (mszaki i 8 gatunków roślin naczyniowych występujących w Pieninach), głazy 
wapienne i kłody drzew. 
Skały ułożone zostaną w sposób imitujący łańcuch górski. W części centralnej zaprojektowano dwie 
położone na siebie kłody porośnięte rodzimą roślinnością. W pozostałej części donicy zostaną 
nasadzone rośliny niewymagające intensywnego naświetlenia – cieniolubne, występujące na 
obszarze Pienin. 

3. Po zakończeniu prac wykonawca przygotuje w formie pisemnej zalecenia pielęgnacyjne i 
przeprowadzi szkolenie wybranych pracowników PPN w zakresie właściwego użytkowania donicy 
(wskazówki co do obsługi urządzeń, pielęgnacji roślin, nawodnienia, nawożenia, czasu 
naświetlania itd.) 

§ 3 
1. Termin realizacji zamówienia ustala się na 4.07.2017 r. 

2. Odbiór donicy nastąpi po wykonaniu całości prac i uruchomieniu wszystkich elementów, na 
podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru. 

§ 4 
1. Wykonawca udziela ….. letniej gwarancji na wykonane prace i dostarczone wyposażenie, 

określone w § 2 umowy. Przed upływem tego terminu zobowiązuje się do usunięcia wszelkich 
usterek na własny koszt, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Gwarancja obejmuje również 
wymianę żarówek zgodnie z okresem gwarancji producenta. 

2. Wykonawca w okresie marzec-kwiecień dokona corocznych kontroli donicy i przedstawi 
ewentualną modyfikację zaleceń pielęgnacyjnych.  
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§ 5 
1. Ustala się wartość umowy na kwotę zł netto ……….  + ……  %VAT, razem …………….…. brutto 

(słownie: ……………………………………………..).  

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez zamawiającego protokół odbioru całości prac 
bez uwag. Odbiór dokonany zostanie po uruchomieniu wszystkich elementów (woda w zbiorniku, 
czujniki, zamgławiacze, oświetlenie) i przeprowadzeniu szkolenia. 

3. Należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 
Prawidłowo wystawiona faktura musi wpłynąć do PPN najpóźniej 5 dni przed terminem 
płatności.  

§ 6 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

 Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 
określonego w ust. 1 § 3 umowy, oraz w przypadku niedotrzymania terminu określonego w 
ust. 1 § 4 

 Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w ust.1 § 4 umowy, 

 Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia brutto 
przysługującego Wykonawcy. 

 Za zwłokę uważa się każdy dzień po terminie określonym w ust. 1 § 3 umowy. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

 Za każdy dzień zwłoki w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy od dnia terminu płatności 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w ust.1 § 3 umowy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, zamawiający może dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
zlecenia przez wykonawcę, a w szczególności, jeżeli: 
a) zalega z terminem zakończenia prac ponad 10 dni w stosunku do terminów określonych w 

umowie. 
b) wykonane prace nie spełniają warunków umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 zamawiający uprawniony 
jest do naliczania kary umownej w wysokości 10% wartości brutto całości zamówienia. 

 
§ 8 

Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla 
siedziby zamawiającego. 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
 

§ 10 
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
zamawiający a jeden wykonawca. 
 
 
zamawiający:        wykonawca: 
 
 
 
sporządził: 


