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ZağŃcznik nr 8 do SIWZ ï Rewitalizacja i zagospodarowanie zespoğu parkowego  

w miejscowoŜci Rybczewice Drugie 

ZağŃcznik nr 8 do SIWZ 

U M O W A  NR  ééé/2019 
 

zawarta w dniu éééééé...... w Stryjno Kolonia pomiňdzy:  

GminŃ Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712-292-64-46, REGON: 

431020003, reprezentowanŃ przez W·jta Gminy Rybczewice ElŨbietň Masicz,  

zwanŃ dalej w treŜci niniejszej umowy ĂZamawiajŃcymò, 

a 

ééééééééééééééééééééééééé.. 

NIP: éééé..éééééé, REGON: éééééééé. 

reprezentowanym przez ééééééééééééééé. 

zwanym dalej w treŜci niniejszej umowy ĂWykonawcŃò. 

 

Po przeprowadzeniu postňpowania o udzielenie zam·wienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostağa zawarta umowa o nastňpujŃcej treŜci: 

 

Rozdziağ I ï POSTANOWIENIA WSTŇPNE 

Ä 1. Zakres umowy 
1. Przedmiotem zam·wienia jest ĂRewitalizacja i zagospodarowanie zespoğu parkowego 

w miejscowoŜci Rybczewice Drugieò.  

2. Zam·wienie jest realizowane w ramach projektu pn. ĂRewitalizacja i zagospodarowanie zespoğu 

parkowego w miejscowoŜci Rybczewice Drugieò (nr projektu RPLU.07.01.00-06-0026/17), 

wsp·ğfinasowanego ze Ŝrodk·w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, OŜ 

priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dziağanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe 

i naturalne. 

3. Zesp·ğ parkowy, kt·rego dotyczy zam·wienie, jest wpisany do rejestru zabytk·w nieruchomych 
wojew·dztwa lubelskiego. 

4. Zam·wienie obejmuje przywr·cenie wartoŜci przyrodniczo-architektoniczno-uŨytkowych parku, 

w tym m.in.: 

1) rozbi·rkň garaŨy i budynk·w gospodarczych w pobliŨu dworu, 

2) wycinkň drzew i krzew·w, 

3) montaŨ element·w mağej architektury, 

4) budowň schod·w terenowych do planowanego molo, 

5) budowň ŜcieŨek spacerowych nieutwardzonych z obrzeŨem z kamienia polnego i z kostki 

brukowej imitujŃcej bruk klinkierowy,  

6) budowň nawierzchni dojazdowych i wok·ğ dworu z kostki brukowej imitujŃcej bruk klinkierowy, 

7) budowň oŜwietlenia i monitoringu, 

8) montaŨ tablic ŜcieŨek edukacyjnych, 

9) wykonanie nasadzeŒ. 

5. Przedmiot zam·wienia nie obejmuje wykonania amfiteatru wraz z przylegğymi do niego 
alejkami i oŜwietleniem. 

6. Zam·wienie naleŨy wykonaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ opracowanŃ przez LandsArt Biuro 
Architektoniczno Krajobrazowe, stanowiŃcŃ zağŃcznik do SIWZ, z uwzglňdnieniem ust. 5. 

7. Szczeg·ğowy opis przedmiotu zam·wienia zawierajŃ m.in.: 

1) dokumentacja projektowa,  

2) STWiOR.  

8. Realizacja przedmiotu zam·wienia winna byĺ wykonana w oparciu o obowiŃzujŃce przepisy, 
a w szczeg·lnoŜci: ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1614 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami oraz zasadami sztuki ogrodniczej, przez 




