
Wzór umowy
                                                             UMOWA  NR  ...............................................................   UMOWA  NR  ...............................................................

                        
zawarta w Płocku w dniu ................................pomiędzy:
1. Gminą - Miasto Płock z siedzibą 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej „Zamawiającym”,

 reprezentowaną przez:
Krzysztofa Izmajłowicza - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych, działającego  na 
podstawie  upoważnienia  nr  52/2013 z  dnia  18.03.2013r.  udzielonego  przez  Prezydenta  Miasta 
Płocka,      
a

2. ............................................................................................................................................................. 
zwaną dalej ,,Wykonawcą”, 
o  następującej treści:

§ 1
   1.  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
zamówienie  polegające na dostawie ukwieconych 8 szt.  wież kwiatowych  (wielopoziomowych)
i  umieszczenia  ich  w  miejscach  wskazanych  przez  Zamawiającego  (na  pl.  Stary  Rynek,  pl. 
Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku).

2. Wykonawca zobowiązuje się:

          1) zakupić i dostarczyć we wskazane przez Zamawiającego miejsca:

a)  8  szt.  owalnych  obsadzonych  kwiatami  jednorocznymi  wież  kwiatowych  (stojących  na 
gruncie), które spełniają następujące warunki: 

- każda wieża musi być złożona z pięciu - sześciu warstw/naczyń;

- wieże muszą być najszersze u podstawy i zwężać się ku górze,

- wymiary wieży:  wysokość mieszcząca się w przedziale od 1,10 m do 1,45 m; szerokość u 
podstawy mieszcząca się w przedziale:  0,90 m do 1,20 m (wszystkie  8 szt.  wież musi mieć 
jednakowe rozmiary);

- wieże muszą być wykonane z metalu (blachy ocynkowanej);

- wszystkie górne krawędzie warstw/naczyń muszą posiadać uszczelki tak, aby podczas wiatrów 
rośliny nie ulegały uszkodzeniu;

-  wieże muszą być wypełnione  ziemią ogrodniczą wolną od zanieczyszczeń, np. chwastów, o 
właściwym dla kwiatów jednorocznych pH;

- ziemia we wszystkich wieżach musi zawierać hydrożel (w ilości minimum 5 g hydrożelu na 1l 
ziemi) oraz otoczkowany, wolnodziałający nawóz w ilości zgodnej z zaleceniami producenta;

b) wymagania dotyczące kwiatów na wieżach kwiatowych:

- skład gatunkowy i układ kompozycyjny zgodny z załącznikiem do umowy;

- wszystkie warstwy wieży muszą być obsadzone kwiatami;

-  rośliny  w  I  wyborze  (najwyższej  jakości),  dobrze  ukorzenione,  zdrowe,  bez  chorób  i 
szkodników,  nie  mogą  być  zwiędnięte  lub  podeschnięte,  muszą  być  w  fazie  rozrośniętej, 
całkowicie  przykrywające  warstwy/naczynia  na  poszczególnych  poziomach  wież  w  celu 
uzyskania  natychmiastowego  efektu  kompozycyjnego  (aranżacyjnego),  dobrze  wynawożone, 
krępe, zwarte, dobrze rozkrzewione, o krótkich międzywęźlach. Wszystkie kwiaty (pelargonie) 
mają być w początkowej fazie kwitnienia z mocno zainicjowanymi pąkami kwiatowymi tak, aby 



szybko przyjęły fazę kwitnienia;

- wykonać obsadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

c) zapewnić i sfinansować dostawę wody niezbędnej do podlewania nasadzeń, aż do dnia ich 
odbioru;

d) dostarczyć obsadzone wieże własnym transportem;

e)  udzielić  Zamawiającemu  gwarancji  na  36  mc-y  na  dostarczone  konstrukcje  wież 
kwiatowych ) licząc od dnia odbioru. 

2)  pozyskać  odpowiednio  wcześniej  przed  zrealizowaniem  przedmiotu  zamówienia  stosowne 
zezwolenie (jeżeli będzie to konieczne) na niestosowanie się do obowiązującego oznakowania, tj. 
na  możliwość  poruszania  się  na  ulicach  miasta  Płocka  ciężkim  sprzętem,  w  celu 
przetransportowania wież kwiatowych. 

      § 2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają: do 3 czerwca 2013r. (jednakże nie wcześniej 

niż przed 20 maja 2013r.).

2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia wszystkich 
robót objętych umową, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Strony. 

§ 3
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  brutto  w 

kwocie:  .......................... (.........................................................) złotych.

2. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo przelewem w ciągu 28 dni od daty doręczenia faktury 
VAT na rachunek podany w fakturze, wystawionej na Gminę – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 
09-400  Płock,  NIP  774-31-35-712.  Podstawą  wystawienia  faktury  jest  podpisany  protokół 
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2. Wykonawca wskaże w fakturze numer niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT -NIP  ....................................

4. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1)  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących  Wykonawcy  -  w  wysokości  20  % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,

2) opóźnienie w wykonaniu nasadzeń - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto (§ 3 ust.1) - za 
każdy dzień opóźnienia.

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

3.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem  3  dniowego  okresu 
wypowiedzenia. 

§ 5
         1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie aneksu sporządzonego na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  istotnej  zmiany  w umowie  w  postaci  zmiany 
stawki podatku VAT, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy za względu na zaistnienie klęski 
żywiołowej np. huragan, powódź, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki. 

                                                                   § 6
Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się z Polityką 



Zrównoważonego Systemu Zarządzania  Urzędu Miasta  Płocka,  w tym Polityką  Środowiskową,  a 
także  innymi  właściwymi  dla  danej  działalności  regulacjami  systemu  dostępnymi  na  stronie 
www.zsz.plock.eu oraz  zobowiązuje  się  do ich  przestrzegania  w trakcie  realizacji  robót  objętych 
niniejszą umową.    

§ 7
Skutki cywilno - prawne wynikłe ze szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim na 
skutek nienależytego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 8
Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzyga  sąd  właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Prawa  zamówień 
publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10
Umowa wchodzi w życie z dniem  zawarcia.

§ 11
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i cztery dla 
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
 

....................................               ........................................ 

http://www.zsz.plock.eu/


Załącznik do umowy nr .......................................................................

 z dnia .............................

Skład gatunkowy roślin na wieże kwiatowe:

▪ 6 szt.  wież kwiatowych (na pl. Stary Rynek i Narutowicza) obsadzonych według następującego 
schematu:

ok. 1/3 wysokości wieży koleusy Blumego odm. 'Wizard Cream'

          

ok. 1/3 wysokości wieży koleusy Blumego odm. 'Wizard Scarlet'

ok. 1/3 wysokości wieży koleusy Blumego odm. 'Wizard Dark Red'

                                                                                                    schemat wieży kwiatowej

W przypadku braku w/w odmian należy zastosować inne bardzo zbliżone o podobnych parametrach.

▪ 2  szt.  wież  kwiatowych (przy  ul.  Nowy  Rynek)  należy  obsadzić  w  całości  pelargoniami 
bluszczolistnymi – zwisłymi o kwiatach w kolorze czerwonym.



Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  ukwieconych  8  szt.  wież  kwiatowych 
(wielopoziomowych) i umieszczenia ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (na pl. Stary 
Rynek, pl. Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku).

II.  Zakres  rzeczowy  zamówienia obejmuje:  zakup  i  dostarczenie  we  wskazane  przez 
Zamawiającego miejsca 8 szt.  owalnych  obsadzonych kwiatami  jednorocznymi  wież kwiatowych 
(stojących na gruncie), które spełniają następujące warunki: 

a)  8  szt.  owalnych  obsadzonych  kwiatami  jednorocznymi  wież  kwiatowych,  które  spełniają 
następujące warunki: 

- każda wieża musi być złożona z pięciu - sześciu warstw/naczyń;

- wieże muszą być najszersze u podstawy i zwężać się ku górze,

-  wymiary  wieży:  wysokość  mieszcząca  się  w przedziale  od 1,10 m do 1,45 m;  szerokość u 
podstawy mieszcząca  się  w przedziale:  0,90  m do 1,20  m (wszystkie  8  szt.  wież  musi  mieć 
jednakowe rozmiary);

- wieże muszą być wykonane z metalu (blachy ocynkowanej);

- wszystkie górne krawędzie warstw/naczyń muszą posiadać uszczelki tak, aby podczas wiatrów 
rośliny nie ulegały uszkodzeniu;

-  wieże muszą być wypełnione  ziemią ogrodniczą wolną od zanieczyszczeń, np. chwastów, o 
właściwym dla kwiatów jednorocznych pH;

- ziemia we wszystkich wieżach musi zawierać hydrożel (w ilości minimum 5 g hydrożelu na 1l 
ziemi) oraz otoczkowany, wolnodziałający nawóz w ilości zgodnej z zaleceniami producenta;

b) wymagania dotyczące kwiatów na wieżach kwiatowych:

- skład gatunkowy i układ kompozycyjny zgodny z załącznikiem do umowy;

- wszystkie warstwy wieży muszą być obsadzone kwiatami;

-  rośliny  w  I  wyborze  (najwyższej  jakości),  dobrze  ukorzenione,  zdrowe,  bez  chorób  i 
szkodników,  nie  mogą  być  zwiędnięte  lub  podeschnięte,  muszą  być  w  fazie  rozrośniętej, 
całkowicie  przykrywające  warstwy/naczynia  na  poszczególnych  poziomach  wież  w  celu 
uzyskania  natychmiastowego  efektu  kompozycyjnego  (aranżacyjnego),  dobrze  wynawożone, 
krępe, zwarte,  dobrze rozkrzewione, o krótkich międzywęźlach. Wszystkie kwiaty (pelargonie) 
mają być w początkowej fazie kwitnienia z mocno zainicjowanymi pąkami kwiatowymi tak, aby 
szybko przyjęły fazę kwitnienia;

- wykonać obsadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

c)  zapewnić  i  sfinansować  dostawę  wody  niezbędnej  do  podlewania  nasadzeń,  aż  do  dnia  ich 
odbioru;

d) dostarczyć obsadzone wieże własnym transportem;

e) udzielić Zamawiającemu gwarancji na 36 mc-y na dostarczone wieże kwiatowe licząc od dnia 
odbioru. 

W celu przetransportowania wież kwiatowych Wykonawca pozyska odpowiednio wcześniej przed 
zrealizowaniem  przedmiotu  zamówienia  stosowne  zezwolenie  (jeżeli  będzie  to  konieczne)  na 
niestosowanie się do obowiązującego oznakowania, tj. na możliwość poruszania się na ulicach miasta 
Płocka ciężkim sprzętem.



III. Termin realizacji zamówienia: do 3 czerwca 2013r. (jednakże nie wcześniej niż przed 20 maja 
2013r.).

   


