
UMOWA NR MK………            /projekt/ 
 

zawarta w dniu …………. r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów z siedzibą przy ul. Piastowskiej 1 

Dzierżoniów 58-200,  reprezentowaną  przez: 

Marka Chmielewskiego - Wójta Gminy Dzierżoniów 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Hul 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
firmą ………………………………………………………………………………………….  
reprezentowaną przez ………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł przyjętym 

Zarządzeniem Nr 286/2/21 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 04.01.2021 r.  

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę na warunkach 

określonych w niniejszej umowie dotyczącą realizacji zadania pod nazwą „Wycinka i 

pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2021 roku”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) pielęgnację drzew polegającą na wykonaniu w zależności od potrzeb następujących cięć: 

• cięcie sanitarne: zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu pędów, 

gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Wykonywanie jako zabiegi 

poprzedzające inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych prac w 

koronie drzewa, 

• cięcie korygujące: (techniczne) - cięcie zmierzające do niwelowania wad budowy korony, 

poprawiającego statystykę drzewa, usuwanie konarów i gałęzi zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz pełne zabezpieczenie ran i ubytków, 

• cięcie formujące: cięcie do uzyskania określonej formy pokrojowej drzew w których 

wykonano zabiegi formowania w latach ubiegłych. 

Po wykonanych robotach należy uporządkować teren poprzez zebranie i wywóz odpadów 

(grubizny, gałęzi, liści, trocin) powstałych na skutek prac do miejsca utylizacji lub 

odzysku, 

b) wycinka drzew i krzewów w tym usuwanie zwałów i wiatrołomów w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego (w sytuacjach awaryjnych np. zagrożenie bezpieczeństwa, ruchu na 

drodze) oraz uporządkowanie terenu po wykonanych robotach poprzez zebranie i wywóz 

odpadów (grubizny, gałęzi, liści, trocin) powstałych na skutek prac do miejsca utylizacji lub 

odzysku. 
§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia 14.12.2021 r. 

 

§ 3 
1. Za realizację przedmiotu zamówienia określonego § 1 niniejszej umowy Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości: 

I. Za wykonanie prac w obrębie korony drzewa: 

a) na terenach zieleni lub w zadrzewieniach znajdujących się w warunkach uciążliwych tzn.: w 

ciągu pasa drogowego lub bezpośrednio przy pasie drogowym wymagających zajęcia pasa 

drogowego i zabezpieczenia ruchu; w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii 

energetycznych lub telekomunikacyjnych: 



1. Drzewo o obwodzie pnia do 150cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

2. Drzewo o obwodzie pnia od 151cm do 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

3. Drzewo o obwodzie pnia powyżej 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

b) na terenach zieleni lub w zadrzewieniach w przypadkach nie wymienionych w pkt a). 

1. Drzewo o obwodzie pnia do 150cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

2. Drzewo o obwodzie pnia od 151cm do 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

3. Drzewo o obwodzie pnia powyżej 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

II. wycinka drzew i krzewów w tym usuwanie zwałów i wiatrołomów w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego (w sytuacjach awaryjnych np. zagrożenie bezpieczeństwa, ruchu na 

drodze) oraz uporządkowanie terenu po wykonanych robotach poprzez zebranie i wywóz 

odpadów (grubizny, gałęzi, liści, trocin) powstałych na skutek prac do miejsca utylizacji lub 

odzysku; 

Za usunięcie drzewa: 

a) w warunkach uciążliwych tzn.: rosnącego w ciągu pasa drogowego lub bezpośrednio przy 

pasie drogowym wymagających zajęcia pasa drogowego i zabezpieczenia ruchu; w 

bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych lub telekomunikacyjnych: 

1. Drzewo o obwodzie pnia do 150cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

2. Drzewo o obwodzie pnia od 151cm do 250cm: 



• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

3. Drzewo o obwodzie pnia powyżej 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

b) w przypadkach nie wymienionych w pkt a). 

1. Drzewo o obwodzie pnia do 150cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

2. Drzewo o obwodzie pnia od 151cm do 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 

3. Drzewo o obwodzie pnia powyżej 250cm: 

• Cena netto: _________ zł/szt. 

• Podatek VAT:  _________ zł/szt. 

• Cena brutto:  _________ zł/szt. 

• Słownie brutto  ____________________ zł/szt. 
 

Pomiar obwodu pnia drzewa oznacza pomiar obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Jeżeli 

drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni to za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu 

pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.  

 

2. Każdorazowe wykonanie usługi poprzedzone będzie odrębnym zleceniem wystawionym przez 

Gminę z określeniem przedmiotu i terminu jej wykonania. 
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy przelewem na konto Nr …………………..…….., 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………… 
4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę każdorazowo po wykonaniu usługi. 
5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru z wykonanych prac podpisany przez obie 

strony. 

6. Faktura o której mowa w § 3 ust. 3 winna być adresowana: Gmina Dzierżoniów, 

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-10-08-981 i zawierać treść: umowa nr 

.……………………………………………………. ; zlecenie nr: ……………………….. 

7. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji niniejszej umowy nie może 

przekroczyć łącznie kwoty 23 920,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset 

dwadzieścia złotych). 
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym posiadającym konieczne 

umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego realizacji 

usług i zobowiązuje się do: 



− wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, o której mowa w art. 355 § 2 ustawy 

kodeks cywilny, zgodnie z zasadami chirurgii drzew oraz obowiązującymi przepisami prawa a w 

szczególności: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; 

− informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonania umowy na każde 

żądanie Zamawiającego; 

2. Ustala się osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: …………………….., 

tel. …………………….oraz ze strony Wykonawcy: 1.) ……………………………….,  

tel.: …………………….; 2) ……………………………………………. tel.: …………… 

 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się względem Wykonawcy do: 

− odbioru wykonanych prac i zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia; 

− do udzielania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

2. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się do: 

− odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania pracy; 

− znajomości i przestrzegania przepisów dot. środowiska naturalnego oraz przepisów BHP; 

− zapewnienia zaplecza organizacyjnego, personalnego oraz materiałów i sprzętu koniecznego do 

wykonania przedmiotu umowy oraz we własnym zakresie i na własny koszt do podejmowania 

działań w przypadku konieczności wyłączenia napięcia z linii energetycznych i wyeliminowania 

wszelkich uciążliwości kolidujących z wykonaniem usługi; 

− utrzymywania terenu inwestycji w stanie wolnym od zbędnych przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych urządzeń pomocniczych; 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu 

powstałe podczas wykonywania prac o których mowa w §1. W takim samym zakresie ponoszą 

również odpowiedzialność za działanie osób trzecich wynajętych przez nich do wykonania w/w 

prac. 
4. Za nienależyte wykonanie prac o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a), których konsekwencją będzie 

uszkodzenie lub zniszczenie drzew odpowiada Wykonawca. 
 

§ 6 

1. Po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 

gotowości odbioru; 

2. Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w ciągu 

dwóch dni od daty zawiadomienia; 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór wykonanej usługi jest protokół odbioru podpisany przez 

obie strony. 

4. Protokół odbioru, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w wykonanych pracach, winien 

określać sposób i termin usunięcia tych wad. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad. 

 

§ 7 

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie umowy, liczone od wynagrodzenia umownego brutto; 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokości: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

• odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 



• za zwłokę wykonania umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

• odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu: 

− w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

− Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub przystąpił do rozwiązania firmy; 

− Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do prac lub wstrzymał prace na dłużej niż 

2 dni; 

− w sytuacji rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub przepisów 

prawa; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wraz z uzasadnieniem w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw i obowiązków 

umownych (w tym dokonywania cesji wierzytelności) na rzecz osób trzecich. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

4. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną częścią umowy jest: 

− oferta Wykonawcy – załącznik nr 1. 
 

 

 

 

           Zamawiający:                      Wykonawca: 
 

 

 

……………………………..     …………………………….. 
 

 

 

 

 
Sporządził:  Grzegorz  Procków tel . :  74  8325684     


