
                                           UMOWA NR …………………..

zawarta w dn. …………… r. w Trzebnicy pomiędzy:

Powiatem Trzebnickim, ul. Bochenka 6,55 – 100 Trzebnica, NIP 915 160 57 63 – Zarządem

Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica, reprezentowanym przez:

1) Pana Pawła Kaźmierczaka  - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy

2)  Pani   Barbara  Andrzejewska  -  Główna  Księgowa  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Trzebnicy,

zwanym dalej Zamawiającym,

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym z pominięciem

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  Prawo  Zamówień  Publicznych,  albowiem  wartość

zamówienia nie  przekracza  wyrażonej  w złotych kwoty 30.000,00 euro (art.  4 pkt 8 w/w

ustawy), o następującej treści:

§  1.

1.Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wycince drzew w pasach dróg powiatowych 

Powiatu Trzebnickiego w Gminach:

 - Gmina Oborniki Śląskie:

obręb Nr. działki Nr.drog
i

gatunek ilość uwagi

Wielka
Lipa 

245 AM 1 1358D morwa   3

Osolin 195 AM 1 1288D jesion   2
  5

- Gmina Prusice:

obręb Nr. działki Nr. drogi gatune
k

ilość uwagi

Kaszyce
Wielkie

   359 1330D jesion   1

  1
- Gmina Trzebnica:

obręb Nr. działki Nr. drogi gatunek ilość uwagi
Ujeździec Wielki,
Koniowo

269, 157 1331D Jesion,  świerk,
brzoza

      17

Brzezie 275/1 1332D jesion         1



Domanowice 636/1 1329D lipa         1
      19

- Gmina Wisznia Mała:

obręb Nr.działki Nr. drogi gatunek ilość uwagi
Psary 474/2 1370D kasztanowiec   1
Psary 474/2 1370D dąb   1 Dendrolog /wycinka pod

nadzorem/
Psary 474/2 1370D jesion   1
Malin 280/4 1368D wierzba   3
Malin 280/4 1368D wierzba   4
Krzyżanowic
e

  50/1 1371D sosna   3

Kryniczno 167/8 1368D świerk   8
21

- Gmina Zawonia:

obręb Nr.działki Nr. drogi gatunek ilość uwagi
Pęciszów 133 1335D wiąz    1
Skotniki, Tarnowiec 91/1, 118 1371D topola    2

   3
- Gmina Żmigród:

obręb Nr. działki Nr. drogi gatunek ilość uwagi
Powidzko 82 AM 1 1329D lipa      2
Borzęcin 223 AM 1 1328D jesion      2
Gatki,  /Nowe
Domy/

160 AM 1 1339D lipa      2

Kanclerzowice 208 AM 1 1322D dąb    22 Dendrolog  /wycinka  pod
nadzorem/

   28
                                    Razem do wycinki                     77

2.  Usługa,  o  której  mowa  w  ust.  1  polega  na  wycince  drzew,  uporządkowaniu  pasa

drogowego po wycince,  skróceniu  pni  do  5  cm nad ziemią,  wycince  krzaków w obrębie

wykonywanej  wycinki,  wycince  gałęzi  i  krzewów  zniszczonych  podczas  wykonywanych

prac, zagospodarowanie drewna pozyskanego przez Wykonawcę.

   

                                                                                                                             

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany  jest  do  rozpoczęcia  wykonania  niniejszej  umowy  od  dnia

podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy do dnia 20.12.2019 r.

§ 3.



1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

2) dokonania wprowadzenia i odbioru wykonanych prac,

3) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)  rzetelnego  i  terminowego  wykonania  powierzonych  prac  z  najwyższą  starannością,

przepisami prawa, bhp. i ppoż. oraz zaleceniami Zamawiającego, zapewnieniem nadzoru w

czasie realizacji prac,

2)  zabezpieczenia  terenu  prac  pod  względem  bezpieczeństwa,  w  tym  ppoż.  i  bhp  oraz

ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za powstałe szkody w

trakcie realizacji przedmiotu umowy,

3)  zarówno  przed  przystąpieniem  jak  i  po  zakończeniu  wykonania  przedmiotu  umowy

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego,

4)  ponoszenia  wyłącznej  odpowiedzialności  za  szkody  związane  z  realizacją  niniejszej

umowy, które ujawniły się po zakończeniu umowy,  

5)  przerwania  prac  na  żądanie  Zamawiającego oraz  zabezpieczenia  wykonanych  prac

stosowania się do uwag Zamawiającego, co do jakości i ilości wykonanych prac,

6) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji

umowy i do pokrycia pełnej wysokości wszelkich kosztów naprawy szkód,

7)  pisemnego  zgłoszenia  zakończenia  prac  celem  protokolarnego  odbioru  prac  przez

Zamawiającego,   

8) ścięcia drzew w pasie drogowym na wysokości nie wyższej niż 5 cm od poziomu terenu

oraz ociosania z kory do poziomu gruntu, (w przypadku nie wykonania  zaleceń z niniejszego

punktu  na  ryzyko  i  koszt  Wykonawcy dokonane  będzie  karczowanie  pni  przez

Zamawiającego bez dodatkowych wezwań),

9)  przedłożenia  Zamawiającemu opłaconej  polisy  ubezpieczeniowej  od  wszelkich  ryzyk

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z dowodem jej opłacenia,

10) posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 9 przez cały okres niniejszej umowy,

11) § należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy za prawidłowe wykonanie

umowy w wysokości brutto: ………….. zł (słownie……………………. złotych),  tj. netto:



…………   zł  (słownie  ……………………………złotych),  podatek  VAT  w  wysokości:

…………. zł (słownie ……………… złotych). 

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem na konto wskazane

przez  Wykonawcę o  numerze:  …………………………………………..  (na  podstawie

złożonej  faktury  z  kompletem  dokumentów  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego)  w

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za termin

zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający zlecił w banku realizację przelewu.

3.  Fakturę  należy  wystawić  na  Nabywcę  Powiat  Trzebnicki,  ul.  Bochenka  6,  55  –  100

Trzebnica,  NIP 915 160 57 63 oraz Odbiorcę Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,  ul.

Łączna 1c, 55 -100 Trzebnica. 

          

§ 5.

1.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

1) 20% wartości brutto wynagrodzenia z § 4 ust. 1 umowy za odstąpienie  Wykonawcy od

umowy,

2) 20% wartości brutto wynagrodzenia z § 4 ust.1 za odstąpienie przez Zamawiającego od

umowy z przyczyn leżących z winy Wykonawcy,

3)  0,5% wartości  brutto  wynagrodzenia  z  §  4 ust.  1za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w

wykonaniu niniejszej umowy,

2. W przypadku,  gdy kara nie pokryje poniesionej szkody  Zamawiający może dochodzić

odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.  Zapłacenie  lub  potrącenie  kary za  niedotrzymanie  terminu  nie  zwalnia  Wykonawcy z

obowiązku dokończenia prac i innych zobowiązań umownych.

§ 6.

Zamawiający może  odstąpić  od  umowy,  o  ile  Wykonawca nie  przystąpi  do  realizacji

umowy  w  terminie  3  dni  od  daty  określonej  w  §  2.  ust.  1  Umowy.  Prawo  odstąpienia

przysługuje w terminie 3 dni od upływu 3 dniowego okresu braku przystąpienia do realizacji

umowy.

                                                                       

§ 7.



1. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia  niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w

formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2.  W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

3. Wszelkie spory, które będą wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Umowę  sporządzono  w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

      

§ 8.

Integralną część umowy stanowi załącznik:

1. formularz oferty 

2. wzór umowy

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY:


