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-projekt- 
 
 
 

 UMOWA NR .......... 
 
 
 
zawarta w dniu .......................... r.  w Krapkowicach pomiędzy: 
Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza – Andrzeja Kasiurę, z siedzibą  
w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………….. z siedzibą……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..………., 
w imieniu której działają: 
 
1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 
§ 1 

 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości poniŜej 200 000 euro dla usług,  przeprowadzonym zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)zwanej dalej „ustawą” Wykonawca przyjmuje do wykonania 
następujące usługi na terenie gminy Krapkowice : 
 

1. Wycinka drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm i 41-65 cm. 
2. Wycinka drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm i 41-65 cm. 
3. Odmładzanie starszych drzew o średnicy pnia ponad 41 cm. 
4. Frezowanie pni drzew. 
5. Oczyszczenie terenu wraz z wywozem drewna. 

Usługi zostaną wykonane zgodnie z poniŜszym zestawieniem. 
 

Zestawienie drzew do wycinki 
 
 

L.p Wykaz i lokalizacja zada ń przeznaczonych do realizacji . 
 

1 Wycinka drzew przydroŜnych, ul. PrzybrzeŜna w Krapkowicach (wyspa) – topola 
czarna- 6 szt. o obwodach pni : 199 cm, 222 cm, 292 cm, 306 cm, 312 cm, i 355 cm. 

2 Wycinka drzewa – k/krzyŜa w miejscowości w miejscowości Kórnica – topola czarna 
o obwodzie pnia 212 cm. 

3 Wycinka drzew przydroŜnych, ul. Wodna w śuzeli -  wierzba krucha – 4 szt. o 
obwodach pni: 166 cm, 175 cm, 216 cm i 226 cm ; jesion wyniosły – 1 szt. o 
obwodzie pnia 100 cm ; robinia akacjowa – 1 szt. o obwodzie pnia 109 cm. 

4 Wycinka drzew w obrębie rowu melioracyjnego stanowiącego własność gminy  
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w miejscowości Dąbrówka Górna – topola osika – 11 szt. o obwodach pni : 20 cm 
(1szt.), 26 cm(1szt.), 27 cm.(2szt.), 28 cm.(3 szt.), 30 cm.(1 szt.), 31 cm(2szt.) ; 
wierzba krucha – 6 szt. o obwodach pni : 170 cm, 182 cm, 192 cm, 195 cm, 201cm,  
314 cm ; jesion wyniosły – 2 szt. o obwodach pni : 121 cm i 133 cm. 

5 Wycinka drzewa na Zieleńcu , ul. Kilińskiego w Krapkowicach – świerk pospolity  
1 szt. o obwodzie pnia 150 cm. 

6 Wycinka drzew przydroŜnych, ul. 3 Maja w Krapkowicach – topola chińska – 11szt. 
7 Wycinka drzew w przydroŜnych, ul. OdrowąŜów w Krapkowicach – topola czarna -

3szt. o obwodach pni : 166 cm, 190 cm i 233 cm. 
8 Wycinka drzew przydroŜnych, ul. Ks. Koziołka w Krapkowicach – lipa drobnolistna 

2szt. o obwodach pni 176 cm i 198 cm. 
9 Frezowanie pni po ściętych drzewach z poz. 6 

10 Przycinka techniczna, ul. 3 Maja w Krapkowicach – usuniecie gałęzi zachodzących 
na dach budynku gospodarczego POD ( teren ogródków działkowych) – klony – 2szt. 
o obwodach pni 40-60 cm. 

11 Wywóz i utylizacja gałęzi pozyskanych z wycinki drzew – dot. pkt 1-8 i 11 zestawienia 
12 Pocięcie wyciętych drzew (dot. pkt 1-8 zestawienia) na odcinki 1,0 m,  

  przetransportowanie i wyładowanie pozyskanego drewna w formie wałków na 
odległość do 2km (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach,  
ul. śeromskiego 34 ). 

 

Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi 
 i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
 
 

§ 2 
Rozliczenie wykonanych prac nastąpi po wykonaniu ich odbiorze.  
 
 

§ 3 
 
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 25  dni od dnia  zawarcia umowy. 

 
§ 4 

 
Obowi ązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
    a) zapewnienie nadzoru, 
    b) zapłata za wykonaną i odebraną usługę, 
    c) przeprowadzenie odbioru wykonanej usługi. 
 
2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 
    a) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywana jest usługa, 
    b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  §1  zamówienia, 
    c) utrzymanie ładu i porządku na terenie pasa drogowego i przyległych nieruchomości, 
    d) zorganizowanie i kierowanie wykonywana usługą w sposób zgodny z  obowiązującymi 
przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poŜ. określonych w przepisach 
szczegółowych. 
   e) oznakowanie miejsca, gdzie wykonywana jest usługa i utrzymania tego oznakowania 
       w  naleŜytym stanie przez cały czas wykonywania usługi w ramach niniejszej umowy. 

 
§ 5 
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Odbiory 
1.Strony ustalają, Ŝe przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu                                
zamówienia, objętego niniejsza umową. 
 
2. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru usługi. Rozpoczęcie czynności    
odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości odbioru. 
 
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
 
4. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia usługi lub jego wadliwego 
wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
 
5. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
 
1) Nadające sią do usunięcia, to Zamawiający moŜe Ŝądać usunięcia wad wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru 
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad. 
 
2) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający moŜe: 
    a) zaŜądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi  wyznacząjąc ostateczny termin ich    
realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeŜonych kar umownych  
i odszkodowań na zasadach określonych w § 9, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody 
wynikłej z opóźnienia. 
   b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
 
3)Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad. 

§ 6 
 

 Protokół odbioru usługi, będzie stanowił podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
 

§ 7 
 

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają 
następujące osoby 
             
                 a. Zamawiający:  Piotr Górecki                 , tel. 77 44 66 806 
                 b. Wykonawca : …………………….. 
 
                                                                        § 8 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone uŜytkownikom dróg 
i innym osobom w związku z wykonywaniem zleconych usług. 
 
Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie posiadał opłaconą polisę. 
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   § 9 
 

Wynagrodzenie. 
 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 umowy 
strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: 
cena bez podatku VAT …………………….zł podatek VAT: ……… % cena łączna 
…………..…………………….………... zł 
słownie: 
……………………………………………………………………………………………….…………
……………………… zł 
2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie    
Wykonawca ponosi z tytułu realizacji  przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

Warunki płatno ści. 
 
1. NaleŜność płatna będzie przelewem, w terminie do 30-dni od daty otrzymania faktury, 
 z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na wystawionej przez niego fakturze, 

2. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru usługi. 
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 13, pkt1.2 usługi zostaną 

rozliczone za częściowo wykonany i odebrany jej zakres. 
 

§ 11 
Kary umowne. 
 
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienaleŜyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za : 
1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 9 ust. 1; 
2) kaŜde zawinione opóźnienie w wykonaniu czynności objętych umową w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9, ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, 
3)  zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto liczonego od dnia następnego, po dniu w którym wady, usterki 
powinny być usunięte. 
 
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 
przez Zamawiającego z Ŝądaniem zapłacenia kary.  
 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1, chyba, Ŝe zaistniały okoliczności o których 
mowa w art.145,ust. 1 ustawy.  W tej sytuacji wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 12 

Odst ąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy : 
a) w warunkach określonych w art. 145 ustawy , 
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b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postepowania 
likwidacyjnego, 
c) gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczął realizacji usług bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złoŜonego na piśmie, 
e) gdy Wykonawca przerwał realizacje usług i przerwa trwa dłuŜej niŜ 7 dni, 
f) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, 
g) gdy co najmniej naliczono kary umowne za nienaleŜyte wykonanie przedmiotu    
zamówienia. 
 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a)  Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 
koszt, 
b)   Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wykonane usługi, 
c) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia. 

 
§ 13 

 
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy, jedynie 

w niŜej wymienionych  przypadkach: 

1.1  urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

      1.2  gdy wykonanie zamówienia będzie niemoŜliwe ze względu na niekorzystne  

      warunki atmosferyczne – termin realizacji ulegnie przedłuŜeniu o okres  

      uniemoŜliwiający realizację zadania.     

 
 

§ 14 
 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacja niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez właściwy Sąd. 

 
§ 15 

 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
 

§ 16 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
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§ 17 
 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy.. 
 
 
 
       Zamawiający                                                                                        Wykonawca : 
 
 
 
………………………………                                                                …………………………… 
 
 
 
 
 


