
  Nr sprawy : PiRG.271.20.2014  Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice. 
                                                     Zadanie nr 1 - Wycinka i pielęgnacja drzew. 
            .    
                                                                                                          Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 
 
 

-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, NIP: 199-001-2987, przy kontrasygnacie Skarbnika –
Ryszarda  Patej,  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

  
………………………….. z siedzibą……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..………., 
w imieniu której działają: 
 
1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 
§ 1 

 
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu    
nieograniczonym o wartości < 207 000 euro, przeprowadzonym zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013r, poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą” Wykonawca przyjmuje do wykonania 
następujące usługi na terenie Gminy Krapkowice : 
 
   1)  Wycinka drzew miękkich o średnicy pnia  41-60  cm (plus) -22 szt. 
   2)  Wycinka drzew twardych o średnicy pnia  41-60 cm (plus) -  5 szt. 
   3)  Wycinka drzew twardych o średnicy pnia  31-40 cm           -  2 szt. 
   4)  Wycinka drzew twardych o średnicy pnia   <  30 cm           - 89szt. 
   5)  Frezowanie pni drzew – 1600 cm 
   6)  Odmładzanie koron drzew o średnicy pnia : 

a)  < 30 cm. – 148 sz. 
b)  31 – 40 cm. – 46 szt. 
c)  > 41 cm. – 38 szt. 

   7) Dokonanie  przez Wykonawcę utylizacji uzyskanych w ramach prac odpadów t. j. gałęzi,    
       trocin, frezowin pni – we własnym zakresie 
   8) Transport pozyskanego w ramach wycinki drewna opałowego, w postaci odcinków  
        o maksymalnej długości 1 m, do PSP nr 4 w Krapkowicach, ul. Żeromskiego 34 
 
2. Usługi zostaną wykonane zgodnie z poniższym zestawieniem. 
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Szczegółowy wykaz prac  
L.p Zakres zadania Lokalizacja drzewa Decyzja na 

usunięcie 
drzew 

Termin 
realizacji prac 

1 Usunięcie drzewa 
Klon zwyczajny o obwodzie 
pnia 239 cm 

Dz. nr 180/9  
z m. 8 
( park Magnolia w 
Krapkowicach) 

BS.613.2.28.2014 Do dnia  
28 lutego 2015 r. 

2 Usunięcie drzew 
Topola euroamerykańska 
19 sztuk o obwodach pni: 
258,292,142,164,95,164, 
129,151,183,192,183,230, 
205,226,402,211,135,154 i 
189 cm 

Dz. nr 937/5 
 z m. 6 
( zadrzewienie gminne w 
Steblowie) 

BS.613.2.36.2013 Do dnia  
28 lutego 2015 r. 

3 Usunięcie drzewa  
Lipa drobnolistna 
o obwodzie pnia 170 cm 

Dz. nr 220 
 z m. 5 
( cmentarz w Krapkowicach) 
 

BS.613.2.15.2014 Do dnia  
28 lutego 2015 r. 

4 Usunięcie drzew  
Dąb szypułkowy  
3 sztuki o obwodach pni 
113,107,251 cm. 
 

Dz. nr 332  
z m. 1 
( skarpa przydrożna w Żużeli) 

BS.613.2.16.2014 Do dnia 
28 lutego 2015 r. 

5 Usunięcie drzew 
Klon zwyczajny 
3 sztuki o obwodach pni 
204, 292 i 195 cm 

Dz. nr 311/11 i 232  
z m. 1 
( droga gminna – ul. Ks. Zuga 
w Rogowie Opolskim) 

BS.613.2.23.2014 Do dnia  
28 lutego 2015 r. 

6 Usunięcie drzew 
Śliwa wiśniowa 
89 sztuk o obwodach pni 
63,44,44,31,31,25,28,28,44,2
5,28,57,16,35,31,25,13,25,31
,28,28,28,41,38,22,22,19,38,
35,35,28,44,50,25,53,47,47,5
7,44,25,31,19,28,31,38,28,38
,38,38,25,38,22,28,38,22,47,
38,35,38,44,47,50,35,28,38,1
3,38,19,44,31,31,35,57,35,50
,53,35,22,31,41,41,47,28,41,
47,53,41,63 i 25 cm. 

Dz. nr 10 z m 10 
( ulica 3 Maja w 
Krapkowicach). 

BS.613.2.25.2014 Do dnia  
28 lutego 2015 r. 

7 Usunięcie drzewa  
(wierzba biała) o obwodzie 
pnia 163 cm 

Dz. nr 18/12 m. 12 
( skarpa kanału Młynówka w 
Krapkowicach). 

BS.613.2.32.2014 Do dnia 31 marca 
2015 r. 

8 Usunięcie drzewa – 
Topola kanadyjska o 
obwodzie pnia 248 cm 

Dz. nr 24/2 z m. 9 
( terem wypoczynkowy ul. 
Ks. Duszy w Krapkowicach) 

B.S.613.2.38.2014 Do dnia 31 maca 
2015 r. 

9 Frezowanie pni drzew  
drzew ujętych w poz. 1i 3-6,8  
( średnice pni - 1600 cm) 

Pkt. 1 i 3 – 6 i 8  
- 

Do dnia  
30 marca 2015 r 
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10 Odmładzanie starszych 
drzew 
o śr. pnia > 41 cm 
38 sztuk 

ul. Krasickiego – 8 sztuk, 
ul. Konopnickiej – 9 sztuk, 
ul. Kilińskiego – 20 sztuk 
ul. Pocztowa – 1 sztuka 

 
- 

Do dnia  
30 marca 2015 r. 

11. Odmładzanie starszych 
drzew o śr. pnia 31 – 40 cm 
46 sztuk 
 

ul. Krasickiego – 3 sztuki 
ul. Pocztowa – 12 sztuk 
ul. Konopnickiej – 6 sztuk 
ul. Kilińskiego 23 sztuki 
ul. Rynek – 2 sztuki 

 
- 

Do dnia  
30 marca2015 r. 

12 Odmładzanie starszych 
drzew o śr. pni < 30 cm. 
148 sztuk 

ul. Krasickiego – 10 sztuk 
ul. Pocztowa – 14 sztuk 
ul. Moniuszki – 10 sztuk 
ul. Konopnickiej – 4 sztuki 
ul. Kilińskiego – 55 sztuk 
ul. Mickiewicza – 1 sztuka 
ul. Rynek – 31 sztuk 
ul. Wolności – 7 sztuk 
ul. Prudnicka 16 sztuk 

 
- 

Do dnia 
30 marca 2015 r. 

 

3. W cenie usługi należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, w tym w szczególności :  

- pracę niezbędnego sprzętu,                                                                                                       

- koszty zajęcia pasa drogowego,                                                                                                   

- odcięcia prądu w przewodach,                                                                                                        

- oznakowanie terenu w miejscu prowadzenia usług i inne niezbędne.  

 4. Ponadto  cena zawiera koszty utylizacji uzyskanych w ramach prowadzonej usługi 

odpadów, tj. gałęzi, trocin, frezowin pni oraz koszty transportu pozyskanego drewna 

opałowego w postaci odcinków o max. długości 1m. do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

w Krapkowicach, ul. Żeromskiego 34. 

5. Technika wykonania prac wycinkowych jest dowolna, a odpowiedzialność za bezpieczne 
ich wykonanie oraz ewentualne koszty organizacyjne ponosi wykonawca. 
 

§ 2 
 
Rozliczenie wykonanych prac nastąpi po wykonaniu i ich odbiorze, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji zadań, określonych w szczegółowym wykazie prac, 
określonym  w § 1 umowy, zwanym dalej „wykazem prac”, najpóźniej w terminach w nim 
wskazanych. 
 
 
 

§ 3 
 
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 marca 2015r. 
2. Za dzień wykonania umowy strony przyjmują datę odbioru prac na zasadach określonych 
   w § 5. 



  Nr sprawy : PiRG.271.20.2014  Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice. 
                                                     Zadanie nr 1 - Wycinka i pielęgnacja drzew. 
            .    
                                                                                                          Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 

§ 4 
 
Obowiązki stron 
1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 
    a) zapewnienie nadzoru, 
    b) zapłata za wykonaną i odebraną usługę, 
    c) przeprowadzenie odbioru wykonanej usługi. 
    d) uczestnictwo w odbiorach prac, zgłoszonych przez Wykonawcę, w terminach zgodnych    
        z § 5 pkt 2 umowy.  
 
2) Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie prac, zgodnie z niniejszą umową,  
     w    szczególności: 
    a) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywana jest usługa, 
    b) wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w wykazie prac,  
    c) utrzymanie ładu i porządku na terenie pasa drogowego i przyległych nieruchomości, 
    d) zorganizowanie i kierowanie wykonywaną usługą w sposób zgodny z  obowiązującymi  
        przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach    
        szczegółowych. 
   e) oznakowanie miejsca, gdzie wykonywana jest usługa i utrzymania tego oznakowania 
       w  należytym stanie przez cały czas wykonywania usługi w ramach niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
Odbiory częściowe, zgodne z wykazem prac. 
1.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu                                
zamówienia, objętego niniejsza umową. 
 
2. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru usługi. Wykonawca powiadomi z 
wyprzedzeniem co najmniej  2 dni roboczych, o planowanym terminie odbioru częściowego.  
 
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
 
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia usługi lub jego wadliwego 
wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
 
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
 
1) Nadające sią do usunięcia, to Zamawiający może żądać 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 może: 
    a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi  wyznacząjąc ostateczny termin ich    
realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych  
i odszkodowań na zasadach określonych w § 11, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody 
wynikłej z opóźnienia. 
   b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
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3)Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad. 

§ 6 
 

 Protokół odbioru bezusterkowego 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 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone użytkownikom dróg 
i innym osobom w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie posiadał opłaconą polisę, o wartości 
nie mniejszej niż 100.000 zł na każde zdarzenie. 
 

                                                              
  

   § 9 
 

Wynagrodzenie. 
 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 umowy 
strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym, stanowiącym załącznik 
do umowy, w wysokości: 
cena bez podatku VAT …………………….zł podatek VAT: ……… % cena łączna 
…………..…………………….………... zł 
słownie: 
……………………………………………………………………………………………….…………
……………………… zł 
 

2. Cena za przedmiot umowy uwzględnia wszystkie koszty związane z jego  realizacją, bez 

których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, w tym w szczególności :  

 - pracę niezbędnego sprzętu,                                                                                                       

- koszty zajęcia pasa drogowego,                                                                                                   

- odcięcia prądu w przewodach,                                                                                                        

- oznakowanie terenu w miejscu prowadzenia usług i inne niezbędne.        

 3. Ponadto  cena ofertowej zawiera koszty utylizacji uzyskanych w ramach prowadzonej 

usługi odpadów, tj. gałęzi, trocin, frezowin pni oraz koszty transportu pozyskanego drewna 



  Nr sprawy : PiRG.271.20.2014  Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice. 
                                                     Zadanie nr 1 - Wycinka i pielęgnacja drzew. 
            .    
                                                                                                          Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
opałowego w postaci odcinków o max. długości 1m. do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

w Krapkowicach, ul. Żeromskiego 34. 

       

                                              

 

§ 10 

Warunki płatności. 
 
   1. Należność płatna będzie przelewem, w terminie do ….dni od daty otrzymania faktury, 
        z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na wystawionej przez niego  
        fakturze, 
   2. Strony dopuszczają płatność wynagrodzenia w częściach, po zrealizowaniu przez    
        Wykonawcę poszczególnych zadań wskazanych w wykazie prac. 
   3. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest podpisanie protokołu bezusterkowego    
        odbioru usługi. 
   4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 13, pkt 3 usługi zostaną  
       odebrane i zapłacone za faktycznie wykonany zakres.  

 
§ 11 

Kary umowne. 
 
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy lub jej części. 
 
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) każde  opóźnienie w realizacji części przedmiotu umowy, o którym mowa w wykazie prac, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9, ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia, 
3) opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze  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 żądaniem 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, że zaistniały okoliczności o których 
mowa w art.145,ust. 1 ustawy.  W tej sytuacji wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 
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1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy : 
a) w warunkach określonych w art. 145 ustawy , 
b) w przypadku zaprzestania działalności Wykonawcy – w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
informacji o zaprzestaniu działalności, 
c) gdy Wykonawca przerwał bez uzasadnienia realizację usługi i przerwa trwa dłużej niż 7 
dni, 
d) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, 
e) gdy co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte lub nieterminowe 
wykonanie przedmiotu    zamówienia lub jego części. 
 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a)  Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 
koszt, 
b)   Wykonawca przekaże 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, dokonano  wyboru wykonawcy, jedynie  

w niżej wymienionych  przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie  

    mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wówczas 

    wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie,   

    powiększone o VAT w aktualnej wysokości,  

      2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie  

          zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie  

          będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach  

          określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków  

          udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca  

          wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca  

          samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż  

          wymagane w trakcie przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia  

          publicznego. 

      3)  gdy wykonanie zamówienia będzie niemożliwe ze względu na niekorzystne  

      warunki atmosferyczne – termin realizacji ulegnie przedłużeniu o okres  

      uniemożliwiający realizację zadania.     
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§ 14 
 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacja niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez  Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

 
 
 

§ 15 
 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

 
 
 

§ 16 
 

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

 
§ 17 

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


