
Wzór umowy 

 

W dniu  ……………………………..w  Dmosinie pomiędzy:  

Gminą Dmosin z siedzibą w Dmosinie w imieniu, którego działa: Danuta Supera – Wójt Gminy 

Dmosin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Radzikowskiej, zwaną dalej  

ZLECENIODAWCĄ 

a  

..........................................................................................................................  

  

zwanym dalej Wykonawcą,   

 

W wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia  publicznego  przeprowadzonego na  

podstawie art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych została 

zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest: Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej w 

miejscowości Borki, gmina Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie. 

2.  Zakup przez Wykonawcę drewna uzyskanego z wycinki, o której mowa w pkt. 1 po cenie 

wynikającej z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

3. Z tytułu należycie wykonanej usługi, o której mowa w §. 1 pkt 1), tj.: usunięcia 8szt 

drzew gatunku topola z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Borki 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:…………………, plus 

podatek VAT ………………………………. 

4. Z tytułu sprzedaży pozyskanego z wycinki drewna Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy 

cenę: 

 za drewno wielkowymiarowe topola – 13,41 m3  w kwocie  netto:………………… , plus 

podatek VAT ………………………….. 

 za drewno stosowe  S4 topola – 16,41 m3 za kwotę  netto:………………… , plus podatek 

VAT ………………………….. 

Łączna cena drewna, do której zapłaty zobowiązany jest Wykonawca wynosi 

………………………………. 

 

§ 2 

  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony § 1 z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami oraz obowiązującymi normami. Usunięcie drzew polegać będzie na ścięciu 

5cm poniżej gruntu. 

2. Wykonawca zarówno przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 pkt 1, jak również po  jego  zakończeniu,  zobowiązany  jest  poinformować  

o  tym fakcie Zamawiającego.  

3. Zamawiający, w trakcie  trwania  umowy  zastrzega  sobie  prawo  do  kontrolowania 

wykonywanych przez Wykonawcę prac.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wycięte drzewo przed osobami trzecimi.  



5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które 

powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Kary  nałożone  przez  organy  państwowe  za  nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  i  

innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca  odpowiada  materialnie  za  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  

związku  z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z powodu niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

8.  Wykonawca odpowiedzialny jest również za szkody, związane z realizacją niniejszej 

umowy, które ujawniły się po zakończeniu umowy.  

 

§ 3 

  

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:  

2. Rozpoczęcie prac: …….-………-2017 r., 

3.  Zakończenie prac: …….-………-2017 r.  

4. Termin  realizacji  przedmiotu  umowy  może  ulec  zmianie  na  uzasadniony  i  pisemny    

wniosek Wykonawcy,  złożony  przed  upływem  terminu  wykonania  przedmiotu  

umowy  w następujących przypadkach:  

 wystąpienia  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  

przewidzieć,  pomimo zachowania należytej staranności,  

 działania  siły  wyższej  (np.  klęski  żywiołowe)  mające  bezpośredni  wpływ  na  

terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  

 zmiany  spowodowane  działaniem  osób  trzecich,  w  wyniku  których  

wykonanie  przedmiotu umowy, będzie niemożliwe, a działania te nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

 w  przypadku  uniemożliwienia  rozpoczęcia  realizacji  umowy,  zaistnienia  

przerw  w  jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub w 

razie zaistnienia okoliczności, o których  mowa  w  ust.  2    umowy,  termin  

wykonania  zamówienia  ulega  przesunięciu  o  okres wynikający  z  przerw  lub  

opóźnienia  rozpoczęcia  przedmiotu  zamówienia,  co  potwierdza każdorazowo 

sporządzone pisemne porozumienie przez obie strony.  

 

§ 4 

 

1. Upoważnionym pracownikiem Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą jest 

Andrzej Świniarski (tel. 696049955). 

2. Upoważnionym pracownikiem Wykonawcy do współpracy z Zamawiającym jest: 

……………………………………………….. 

 

§5 

 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy  w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt    

             3 przez  osoby  upoważnione.  Z  odbioru  zostanie  sporządzony  protokół odbioru.  

2. Zamawiający zastrzega, że odbiór przedmiotu umowy może zostać dokonany w innym 

terminie niż ten, o którym mowa w ust 1, jednakże w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wykonawcy 

(pisemnie, faksem, e-mail) informującego gotowość do obioru robót.  



3. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone jego niewykonanie lub 

jego nienależyte  wykonanie,  Zamawiający  odmówi  odbioru  przedmiotu  umowy  do  czasu  

usunięcia wad,  wyznaczając  termin  technicznie  uzasadniony  na  ich  usunięcie.  Powyższe  

zostanie  ujęte  w protokole odbioru.  

4. W  przypadku  nie usunięcia  wad  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  może  wyznaczyć 

Wykonawcy kolejny termin na ich usunięcie.  

5. Przedmiot  umowy  uważa  się  za  zakończony  w  terminie,  w  którym  został  odebrany  

przez Zamawiającego.  

 

§ 6 

 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, o którym  mowa  w  §1  ust.1  pkt  1,  ustalona  została  na  

podstawie  przedstawionej oferty.  Jest  to wynagrodzenie  ryczałtowe  i  nie  

podlega  waloryzacji  oraz  uwzględnia  wszystkie  wymagane opłaty  i  koszty  

niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy,  bez  względu  na  

okoliczności  i źródła ich powstania. 

2. Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy,  o  którym  mowa  w  §1  ust.1  pkt  1,    

wynosi: ………………………………  zł  brutto  w  tym  należny  podatek  VAT  

słownie:               ( ……………………………………. złotych brutto), z 

zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W  razie  przerwania  wykonywania  zamówienia  z  powodu  okoliczności,  za  

które odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  wysokość  wynagrodzenia  za  

wykonane  do  dnia przerwania  wykonywania  zamówienia  ustalona  zostanie  

przez  przedstawicieli  obu  stron  na podstawie  protokołu  zaawansowania  prac,  

podpisanego  przez  obie  strony  pod  rygorem nieważności.  

4. Cena  zakupu  drewna,  przysługująca  Zamawiającemu  za  przedmiot  umowy,  o  

którym  mowa w  §  1  ust.1  pkt  2,  ustalona  została  na  podstawie  

przedstawionej  przez  Wykonawcę  oferty  i wynosi:  

………………………………  zł  brutto  w  tym  należny  podatek  VAT  słownie:  

(……………………………………. złotych brutto). 

5. Cena,  o  której  mowa  w  ust.  4  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  

Zamawiającego  nr 17928810241430059220000010 w  terminie  do  14  dni  od  

daty  wpływu  faktury  do Wykonawcy. 

6. Faktura, o której mowa  w ust. 5 Zamawiający wystawi w terminie 7 dni  od daty 

podpisania ostatecznego protokołu odbioru.  

7. W przypadku opóźnienia zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 4, Zamawiającemu należą się odsetki za okres opóźnienia do dnia 

zapłaty.  

8. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą łącznie:  

 faktura wystawiona Zamawiającemu, 

 protokół odbioru robót, o którym mowa § 5.  

 

 

 

 

 



 

§ 7 

  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniższych 

okolicznościach:  

 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, 

 w  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  rozpocznie  prac  w  terminie  10  dni  od  daty  

podpisania umowy, 

 zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,  

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

2. Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę o  nieprzewidzianych 

okolicznościach uniemożliwiających wywiązania się ze zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w niżej podanych 

przypadkach:  

 za  odstąpienie  od  umowy,  z  przyczyn  niezawinionych  przez  Zamawiającego,  w 

wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 

 przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę - w 

wysokości  0,2  %  wartości  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust  

liczonego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. 

 

2. Pod pojęciem nienależytego wykonania umowy należy rozumieć w szczególności:  

 pozostawienie  odpadów  z  wycinki  (nie zgrabione  kora  drzew,  gałęzie,  konary, 

masy ogrodniczej itp.), 

 przemieszczenie odpadów z wycinki na inne przyległe tereny, 

 składowanie odpadów z wycinki w miejscach do tego nie wyznaczonych,  

 niewykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, 

 brak zabezpieczenia wyciętego drewna przed osobami trzecimi. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, za wyjątkiem sytuacji 

opisanych w § 9 niniejszej umowy oraz  za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 

145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

4. Kary, o  których  mowa  w  ust.  1,  mogą  być  potrącone  z  wystawionej  faktury  

lub Wykonawca zapłaci je na wskazany przez Zamawiającego  rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 

Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku 

wynikającego z niniejszej  umowy  przekracza  wysokość  kar  umownych,  



poszkodowana  tym  strona  może, niezależnie  od  kar  umownych, dochodzić  

odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.  

 

§9 

 

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w 

formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.  

 

§10 

 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  

§11 

 

Wszelkie  spory,  które  będą  wynikać  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  

przez właściwy dla Zamawiającego. 

 

§12 

 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

    …………………………..                                                                   ………………………….. 

                   Wykonawca          Zamawiający  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Andrzej Świniarski 

     (696049955) 


