UMOWA ……………...
zawarta w dniu ……………..2018r. Ustce pomiędzy:
Gmina Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
NIP :839-002-36-21 Regon :770979789
reprezentowaną przez:
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35 Stanisława
Podlewskiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -Agnieszki Krysiak
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
zwanym dalszej części umowy „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego zwolnionego ze stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych boiska
trawiastego na obiektach przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce o łącznej powierzchni
5100 m2 wraz z dostawą nasion trawy, .
2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.
3. Oferta Wykonawcy z dnia ………….2018 r. oraz zakres prac stanowią integralną część
umowy.
4. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki
ograniczenia ilości zabiegów.
§2
Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczone nasiona traw będą spełniały następujące
wymagania:
1) Na dosiew perforacyjny 120 kg mieszanek regeneracyjnych nasion traw w proporcjach
85% lalium perenne, 15% poa pretensis typu Regenerator RSM lub równomierne.
2) Dostarczone w oryginalnych opakowaniach z aktualnymi świadectwami jakości,
świadczącymi o spełnieniu krajowych wymogów odnośnie siły kiełkowania, czystości
nasion, zachwaszczenia,
3) Odmiany charakteryzujące się podwyższoną odpornością na udeptywanie mechaniczne
uszkodzenia o dynamicznej charakterystyce odrostu oraz pozwalająca na niskie koszenie
murawy;
§3
W ramach niniejszej umowy Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania następujących
prac/zabiegów :
1) aeracja pełna, bez usuwania kołków o głębokości 12 do 15 cm, grubość bolca Ø 18mm
min otworów 250/m²,
2) wertykulacja wraz ze zbiorem filcu, głębokość robocza 2 – 5 cm,
3) piaskowanie, piasek płukany osiewany wolny od kamieni 0/2 – 0/4 mm- równomierne
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rozprowadzenie piasku walem w ilości 40 ton dostarczonego przez zamawiającego,
4) dosiew perforacyjny w ilości 120 kg mieszanek regeneracyjnych - nasiona traw w
proporcjach 85%, lolium perenne, 15% poa pretensis typu Regenerator RSM lub
równomierne,
5) wczesywanie piasku suchego i mokrego.
§4
Pozostałe warunki oraz wymagania dotyczące sposobu świadczenia usług pielęgnacyjno –
renowacyjnych:
1) przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego,
2) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zabiegi pielęgnacyjno – renowacyjne
zgodnie z instrukcją/ami pielęgnacji nawierzchni trawiastej płyty boiska,
3) wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne rodzaje prac w terminie 48
godzin od przystąpienia do ich wykonania, a w przypadku wystąpienia
niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających dokończenie prac
termin zostaje wstrzymany a prace należy dokończyć po poprawie warunków
pogodowych,
4) wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia przy użyciu
specjalistycznego sprzętu będącego w jego dyspozycji.
● traktor z oponami green’owymi, o masie ≤ 2100 kg,
● wertykulator umożliwiający także samoczynne zbieranie urobku, o szerokości
roboczej≥150 cm, masie ≤ 520 kg (przy pustym zbiorniku), głębokości
roboczej 2cm ÷ 5 cm,
● aerator o szerokości roboczej min. 150 cm, głębokości roboczej min. 12,5 cm
i max.25 cm, masie maszyny ≤ 550 kg, otwory 200 ÷ 400 szt./m², bolce
Ø 18 mm, kąt wprowadzania bolcy 65º ÷ 90º,
● piaskarka wałowa umożliwiająca równomierne rozprowadzenie piasku z oponami
green’owymi, o szerokości roboczej ≥150 cm, o masie ≤ 640 kg,
i ładowności ≤ 0,9 m³,
● DragMata – do wczesywania piasku
● aktywna szczotka do wczesywania piasku suchego i mokrego, szerokość robocza
minimum 140 cm waga maksymalna 185 kg
● siewnik perforacyjny o szerokości roboczej 1400-1700cm pozwalający umieścić
nasiona w proporcjonalnych odległościach.
5) wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za świadczenie wszystkich usług,
kontrolę jakości wykonywanych usług przez Wykonawcę, osoba musi posiadać
wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa w specjalności uprawy roli i ochrony
roślin; osoba ta zobowiązana będzie miedzy innymi do koordynacji i kontroli pracy
zabiegów wykonywanych w ramach niniejszej umowy,
6) wykonawca zapewni ekipę wykonującą prace objęte niniejszym zamówieniem,
posiadającą odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu
powierzonych czynności z zakresu pielęgnacji renowacji sportowych obiektów
trawiastych .
7) po wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy przez osobę
upoważnioną przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia
od Wykonawcy o wykonaniu usługi; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
8) Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo
wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej. Jeżeli Zamawiający bez
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uzasadnienia nie dokona odbioru lub nie odmówi odbioru zgłoszonych prac we
wskazanym wyżej terminie prace uznaje się za wykonane bez uwag.
9) wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od wezwania go do ponownego
wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności
zaniechanej,
10) po wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany
będzie do sporządzenia i dostarczenia najpóźniej w dniu odbioru prac instrukcji
sposobu pielęgnacji płyty boiska,
11) przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli
wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową,
§5
1. Wykonawca oświadcza, że umowę wykona przy użyciu własnego sprzętu siły roboczej i
własnych materiałów.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami
niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistnieniu przeszkód w
wykonaniu przedmiotu umowy.
§6
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do
dnia…………………..2018 roku.
2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zgłoszonych prac w ciągu 2 dni od
momentu złożenia zapotrzebowania /potwierdzonego faksem lub mailem/,
§7
1. Całkowite wynagrodzenia ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
złożona ofertą i niniejszą umową wynosi ………....zł
netto + 8% VAT tj…………….zł brutto
2. Rozliczenie za świadczone usługi nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Zamawiającego będzie protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego.
4. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy i wyczerpuje w całości należności za jego wykonanie, w
tym koszt zakupu i dostawy nasion traw.
§8
1. Strony ustalają, że obowiązują kary umowne z następujących tytułów:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości
0,3% całości wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,za uchybienie terminom określonym w §4 pkt 3, pkt 7 lub pkt 9 albo w §6 ust. 2
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% całości
wynagrodzenia brutto umownego określonego §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki
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2) w razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% całości
wynagrodzenia określonego §7 ust. 1.
2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeśli wysokość szkody
przewyższać będzie wartość zastrzeżonej kary.
3. Należne Zamawiającemu kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia
Wykonawcy, określonego w §7.
4. Kary umownie są niezależne od poniesienia szkody.
§9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej
zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§10
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadku
stwierdzenia nie wykonywania albo wadliwego lub nieterminowego wykonywania niniejszej
umowy, w tym usuwania wad przedmiotu umowy.
1.
2.
3.
4.

§11
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci
podpisanego przez obydwie strony aneksu pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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