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1 UMOWA NR ZP.272.1…….2019 
 

Zawarta w dniu …….............. 2019 roku, pomiędzy Gminą i Miastem Nisko, w imieniu której 

działa …………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Marii Nabrzeskiej 

mający swoją siedzibę w Nisku Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w treści 

„Zamawiającym”, 

 

a 

 

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

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

reprezentowanym przez:....................................... zwany dalej w tekście „Wykonawcą”, 

 

stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Wycinka drzew 

na mieniu gminnym”. Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie:  

1. Zadanie nr 1: „Wykonanie wycinki drzew” 

a) miasto Nisko – Park Miejski w Nisku– 7szt. 
- dąb szypułkowy, 2x o obwodzie pnia: 143cm, 195cm 

- jesion wyniosły, 3x o obwodzie pnia: 166cm, 167cm, 140cm/129cm, 

- klon zwyczajny, 2x o obwodzie pnia : 160cm, 228 cm 
      
b) miasto Nisko – cmentarz komunalny przy ul. Głowackiego – 4szt.  

- dąb szypułkowy, 4x o obwodzie pnia: 95, 104, 110, 170 cm,  
 

c) miasto Nisko – planty miejskie przy ul. T. Kościuszki – 2 szt. 
- klon srebrzysty o obwodzie 108cm, 

- jesion wyniosły 96cm 

Wymagania dotyczące Zadania 1: 

1) W przypadku pkt 1 ppkt a) pnie należy pociąć na kłody 6 m lub na wałki 1m, gałęzie 

powyżej 10 cm średnicy również pociąć na odcinki 1m. Gałęzie poniżej 10cm średnicy 

zrębkować. Pozyskany materiał przetransportować oraz ułożyć w stosy w sektorze 9 . W 

przypadku drobnych gałęzi należy uprzątnąć z terenu wycinki. 

2) W przypadku pkt I ppkt b/ pnie należy pociąć na kłody 6 m lub na wałki 1m, gałęzie 

powyżej 10 cm również pociąć na odcinki 1m. Gałęzie poniżej 10cm średnicy zrębkować. 

Pozyskany materiał przetransportować oraz ułożyć w stosy na parkingu przy cmentarzu 

komunalnym przy ul. Głowackiego w Nisku (dz. nr 3288/24). W przypadku drobnych gałęzi 

należy uprzątnąć z terenu wycinki. 
3) W przypadku pkt I ppkt c/ pnie należy pociąć na kłody 6 m lub na wałki 1m, gałęzie 

powyżej 10 cm również pociąć na odcinki 1m. Gałęzie poniżej 10cm średnicy zrębkować. 

Pozyskany materiał ułożyć w stosy na działce o numerze ewidencyjnym 2319. W przypadku 

drobnych gałęzi należy uprzątnąć z terenu wycinki. 
 

2. Zadanie nr 2: „Frezowanie 7 sztuk pni, miasto Nisko” – Park Miejski w Nisku na 

głębokość 20 cm poniżej poziomu gruntu: 

a) Średnica pnia 101 – 150 cm – 1 szt 

b) Średnica pnia >150 – 6 szt 

 

 



 

Strona 2 z 5 

2 3. Zadanie nr 3: „Pielęgnacja 20 szt drzew na terenie miasta Nisko: 
a) cmentarz komunalny przy ul. Głowackiego: 
- Dąb szypułkowy, 12x o obwodzie pnia: 160cm, 249cm, 169cm, 168cm, 110cm, 177cm, 

167cm, 165cm, 132cm, 158cm, 212cm 196cm 
- Lipa drobnolistna, 7x o obwodzie pnia: 151cm, 176cm, 113cm, 152cm, 128cm 107cm, 

143cm 
  b) ul. Osiedle 19b  

- Klon zwyczajny obwód pnia 86cm 

 

Wymagania dotyczące Zadania 3: 

W przypadku pkt 3 ppkt a/ gałęzie pozyskane podczas pielęgnacji dębów o średnicy powyżej 

10cm pociąć na wałki 1m i złożyć w stosy na terenie parkingu przy cmentarzu komunalnym 

przy ul. Głowackiego w Nisku (dz. nr 3288/24). Pozostałe gałęzie zrębkować. 

4. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia: pilarza drwala, do pracy 

na wysokości oraz obsługi podnośnika (zwyżki). 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie 

niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 września 2019 r.  

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w §1 jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą:  

-brutto: .................................zł, 

(słownie: ........................................................................................................................), 

3. Wymieniona w ust. 2 kwota podzielona na Zadania kształtują się następująco: 

1) Zadanie 1 - Wykonanie wycinki drzew 

- brutto: .................................zł, 

(słownie: ........................................................................................................................), 

2) Zadanie 2 – Frezowanie 7 sztuk pni, miasto Nisko 

- brutto: .................................zł, 

(słownie: ........................................................................................................................), 

3) Zadanie 3 - Pielęgnacja 20 szt drzew na terenie miasta Nisko 

- brutto: .................................zł, 

(słownie: ........................................................................................................................), 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust.2 i 3 będzie niezmienne przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, a pominięcie przy wycenie i nieujęcie jakiegokolwiek elementu w 

ofercie nie będzie stanowiło podstawy żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia 

z powyższego tytułu. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po wykonaniu każdego z zadań / 

całości robót określonych w §1 na podstawie protokołu odbioru i wystawionej na tej podstawie 

faktury/rachunku. 

5. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, 

niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy na etapie przygotowania oferty nie może stanowić roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres usług i obowiązków Wykonawcy 

związanych z realizacją przedmiotu umowy pod względem ilościowym oraz z wszelkimi 

innymi danymi udostępnionymi przez Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że 

ewentualne korekty w tym zakresie zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w 



 

Strona 3 z 5 

3 wartości umowy zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4 

ust.1 ustawy z dnia 9.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym.  

 

§ 4 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody osób trzecich, a także następstwa 

nieszczęśliwych wypadków osób trzecich powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego 

wykonania usług wymienionych w § 1. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy i 

obowiązującym prawem. 

8. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług w każdej fazie realizacji 

umowy. 

9. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt i narzędzia do właściwego i terminowego wykonywania 

umowy. 

10. Wykonawca obowiązany jest wykonywać roboty objęte umową oraz zabezpieczyć teren na 

którym będzie dokonywana wycinka drzew w taki sposób aby bezpieczeństwo osób trzecich, 

pracowników Wykonawcy i mienia Zamawiającego oraz osób trzecich nie było zagrożone. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres 

realizacji umowy, aż do podpisania protokołu odbioru. 

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma również szkody wyrządzone 

przez wszystkich podwykonawców w przypadku realizacji Umowy przy ich udziale. 

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 

ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię polisy 

ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

5. W przypadku, gdy przedłożona na żądanie Zamawiającego kopia polisy ubezpieczeniowej 

wraz z dowodem opłacenia składki jest ważna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia całego 

okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia nowej polisy 

wraz z dowodem opłacenia składki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy 

ubezpieczenia musi zostać przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem okresu jej 

obowiązywania. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w §1 lub któregokolwiek z 

zadań - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy 

dzień zwłoki, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 

ust.2, 

2) za nienależyte wykonanie czynności związanych z przedmiotem umowy, stwierdzone w 

trakcie odbioru prac lub kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego w wysokości 

100,00 zł brutto Słownie (sto złotych 00/100) za każdą nienależycie wykonaną czynność, 

któregokolwiek z zadań do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 3 ust. 2, 

3) za nieprzedłożenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 

zapłaty składki w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 5 w wysokości 2% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2. 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 3 
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4 niniejszej umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§ 3 ust. 2. 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§ 3 ust. 2. 

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącania naliczonych kar umownych przewidzianych w 

niniejszej umowie z należności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy – bez 

uprzedniego wezwania do zapłaty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

1. Zamawiający dokonuje odbioru robót po wykonaniu całości zadań określonego w §1 z 

udziałem Wykonawcy. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów częściowych każdego z zadań 

określonych w §1. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół podpisują strony umowy. 

3. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za wykonane roboty w terminie do 7 dni od daty ich 

odbioru. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury/rachunku w terminie 14 dni licząc od daty jej 

doręczenia. 

5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony 

oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT/rachunek. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich 

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w 

następujących przypadkach: 

1) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

2) powtarzających się uchybień Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy, 

3) gdy jakość wykonywanej usługi rażąco odbiega od obowiązujących standardów, 

4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 

5) nieprzedłożenia, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 

zapłaty składki w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 5. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem 

podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia. 

 

§ 9 

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody 
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5 Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

5. Integralną część Umowy stanowią: 

1) zapytanie ofertowe z załącznikami, 

2) oferta Wykonawcy. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

trzy egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


