UMOWA
o wspólne zrealizowanie zadania
zawarta w Krakowie, dnia ….................... 2018 roku w Krakowie pomiędzy:
1.
, reprezentowane przez:
zwaną w dalszej treści umowy Darczyńcą
a
2. GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW – ZARZĄDEM ZIELENI MIEJSKIEJ W
KRAKOWIE, ul. Za Torem 22, (REGON: 361777097 NIP: 6793112799) adres dla
korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, reprezentowaną przez Pana Piotra Kempfa
– Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Krakowa nr 110/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku, zwaną w dalszej treści
umowy ZZM,
oraz
3.

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą

Preambuła
Zważywszy, że Darczyńca jest skłonny sfinansować zadanie wykonania monitoringu w
Krakowie, przy ul. ………………. działka ewidencyjna nr: ……, jednostka ewidencyna
……………….. zwane w dalszej treści umowy „Monitoringiem”, ZZM jako zarządca terenu,
na których monitoring ma być wykonany, jest skłonny dbać o zrealizowane zadania zgodnie,
zaś Wykonawca jako podmiot dysponujący wiedzą fachową w zakresie wykonania takiego
zadania, jest skłonny wykonać monitoring, Strony zawierają niniejszą Umowę.

§ 1.
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się wobec Darczyńcy i ZZM zrealizować z własnych materiałów i
własnym staraniem oraz z należytą starannością monitoring w Krakowie, przy ul
zgodnie z projektem, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. Monitoring zostanie
wykonany w terminie do dnia 15.12.2018 r.
§ 2.
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Zobowiązania stron
1. Darczyńca zleca Wykonawcy wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 i zobowiązuje się
wobec Wykonawcy zapłacić mu wynagrodzenie za zgodne z niniejszą umową zrealizowanie
zadania wykonania monitoringu w kwocie zł netto (słownie: 00/100). Wynagrodzenie płatne
będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia protokolarnego odbioru monitoringu. O gotowości
do odbioru zadania Wykonawca zawiadomi pisemnie Darczyńcę i ZZM.
2. ZZM zobowiązuje się wobec Darczyńcy i Wykonawcy do współdziałania z Wykonawcą w
zakresie niezbędnym dla należytego wykonania zadania, a następnie do protokolarnego
odebrania monitoringu. ZZM zobowiązany jest powiadomić Darczyńcę o protokolarnym
odbiorze monitoringu w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania odbioru. ZZM oświadcza,
że spełnione są wszelkie wymogi, od których zależy realizacja zadania „monitoringu”
3. ZZM zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty związane z utrzymaniem i konserwacją
monitoringu powstałej w ramach zrealizowanego zadania „monitoringu”. ZZM oświadcza, że
powyższe działania będzie realizować w ramach swojej działalności statutowej.
4. Darczyńca przekazuje niniejszym na rzecz ZZM wszelkie prawa i roszczenia jakie mogą
wyniknąć w związku z wadliwym wykonywaniem / wykonaniem niniejszej umowy przez
Wykonawcę, natomiast ZZM oświadcza, że prawa te i roszczenia przyjmuje, a w razie
zaistnienia stosownych przesłanek zobowiązuje się je realizować i dochodzić, celem
osiągnięcia prawidłowego i pełnego zrealizowania zadania „monitoringu”.
§ 3.
1. Darczyńca i ZZM zgodnie ustalają, że w wyniku zgodnej z niniejszą umową realizacji
zadania „monitoringu”, ZZM otrzyma od Darczyńcy nieodpłatne przysporzenie o wartości
zł netto (słownie:
00/100), którym będą wykonane przez Wykonawcę
monitoring. ZZM oświadcza, że przyjmuje przysporzenie.
2. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się jakichkolwiek roszczeń mogących wynikać z
niniejszej umowy w stosunku do ZZM.
3. Darczyńca oświadcza, iż zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej
umowy w stosunku do ZZM z momentem protokolarnego odbioru zadania, o którym mowa w
§ 2 ust. 2 umowy, przy czym nie zwalnia to ZZM z obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 3
oraz z obowiązku dochodzenia praw i roszczeń wynikających z treści § 2 ust. 4.
4. ZZM nie jest zobowiązany do wykonywania na rzecz Darczyńcy jakichkolwiek świadczeń
wzajemnych, poza zobowiązaniem określonym w § 2 ust. 3.
§ 4.
Uhonorowanie Darczyńcy
1. Zgodnie z przyjętymi w ZZM zwyczajami, w podziękowaniu za wsparcie finansowe
Darczyńcy przy realizacji zadania (monitoringu), ZZM może według własnego uznania
uhonorować Darczyńcę, w szczególności poprzez:
a) wykonanie i umieszczenie na terenie monitoringu tabliczki informacyjnej, wykonanej na
nośnikach polimerowych, wskazującej Darczyńcę oraz informującej że Darczyńca
sfinansował nasadzenia (w takim przypadku ZZM wcześniej uzgodni z Darczyńcą niezbędne
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informacje i materiały, w tym w wersji wektorowej, na podstawie których zostanie
przygotowana tabliczka informacyjna),
b) umieszczenie informacji o przekazanej przez Darczyńcę kwocie i o akcji promocyjnej na
nośnikach informacyjnych związanych z realizacją zadania, w szczególności na stronie
internetowej www.zzm.krakow.pl, fanpage’u ZZM-u na Facebook'u i innych.
2. Darczyńca wyraża zgodę na uhonorowanie go przez ZZM, z zastrzeżeniem uzgodnienia
treści tabliczki w trybie ust. 1 pkt a).
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie mieć na celu reklamowania Darczyńcy, a
jedynie jego uhonorowanie. Zakres działania zależny będzie wyłącznie od decyzji ZZM i nie
będzie kształtowany umową pomiędzy ZZM a Darczyńcą, z zastrzeżeniem uzgodnienia treści
tabliczki w trybie ust. 1 pkt a).
§ 5.
Moc obowiązująca
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 15.12.2018 r., z tym że obowiązek
ZZM ustalony w §2 ust.3 będzie trwać przez czas nieokreślony (najpóźniej do dnia likwidacji
łąki kwietnej).
§ 6.
Forma zmian i uzupełnień
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
właściwym rzeczowo Sąd w Krakowie.
3. Niniejsza umowa, wraz z załącznikiem została sporządzona w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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