
Załącznik nr 4 

UMOWA NR 

zawarta dnia ........................... w Świdwinie, 

pomiędzy …………………………………………………………………………, 78-300 Świdwin 

reprezentowanego przez……………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym", a 

zwaną dalej „Wykonawcą", 

………………………………………………………………………………………………… 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wycinkę 6sztuk drzew zgodnie 

z decyzją OŚ.6131.29/2021 Starosty Świdwińskiego z działki nr 686 obręb 012  

m. Świdwin zgodnie z załączonym wykazem i lokalizacją.  

2. Drzewo należy ścinać na wysokości nie większej niż 5 cm od płaszczyzny terenu lub na 

wysokości ustalonej indywidualnie dla poszczególnych drzew w przypadku, gdy cięcie 

na wysokości 5 cm z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest możliwe, 

pod rygorem karczowania pnia w przypadku niezachowania ustalonej wysokości cięcia 

drzewa. 

3. Nie należy ścinać całego drzewa w pobliżu linii energetycznych oraz innych obiektów 

budowlanych. W takim przypadku drzewo należy wycinać fragmentami opuszczając je na 

linach. 

4. Za wszelkie szkody powstałe przy wycince drzew w stosunku do osób trzecich odpowiada 

wykonawca prowadzący wycinkę. 

5. Drewno pozyskane z wycinki staje się własnością wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się 

drewno pozyskane z wyciętych drzew odkupić od zamawiającego za cenę ustaloną  

w szacunku brakarskim. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT w ciągu 14 dni 

od dnia zakończenia realizacji zamówienia 

6. Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć wszystkie inne pozostałości po wycince tj. między 

innymi trociny, gałęzie oraz resztki drewna, po wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

§2 

 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają koszt wycinki drzew na kwotę: 

Netto: 

VAT 

Brutto: 

(słownie:  ..............................................................................................  

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie ulega zmianie w okresie obowiązywania urnowy.  

 

 

§3 

Termin wykonania 

Termin wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy, o którym mowa w § I umowy,  

 

1) wycinki drzew należy dokonać w terminie do ………………….. 

2) wykonanie kompleksowe zamówienia do …………. 



§4 
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów i sprzętu własnego. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości i sprzęt do samodzielnego wykonania 

przedmiotu umowy oraz, że prace objęte umową zostaną przeprowadzone zgodnie  

z zasadami BHP, w sposób nie powodujący uszkodzenia budynków oraz sąs iadującego 

drzewostanu. 

2. Jednocześnie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie ewentualnych szkód na 

rzeczy i osobie, które mogą powstać w trakcie prowadzonych prac. 

3. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt, organizację zaplecza prowadzonych 

prac oraz projekt czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych prac i jego wdrożenia. 

 

§5 
W sprawie wykonania niniejszej umowy ustanawia się niw przedstawicieli: 

1 ) ze strony Zamawiającego: 

2 ) ze strony Wykonawcy: 

§6 

Rozliczenie prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac, podpisanego bez zastrzeżeń przez obie 
strony. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie lub faxem odbiór prac stanowiących przedmiot 
umowy w terminie określonym w § 3 urnowy. 

2. Zamawiający dokona odbioru prac, w terminie cło 7 dni, od otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Wykonawca na własny koszt 

zobowiązany jest do ich usunięcia, w terminie podanym przez Zamawiającego. Po stwierdzeniu 

wad, odbiór prac nastąpi w sposób wskazany w ust. 2, po usunięciu wad. 

§7 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi. 

§8 

1. Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od dnia wystawienia faktur 

2. Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi na rachunek Wykonawcy nr w ciągu 30 dni,   

      licząc od dnia złożenia w siedzibie  

     Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem. 

3. Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru wykonanych prac. 

4. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić dla płatnika: 

  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Termin płatności uważa się za zachowany z datą obciążenia rachunku Zamawiającego 

§9 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 1000 zł. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w ciągu 21 

dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie. 

2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, 



3) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, do usunięcia wad z 

zachowaniem prawa do naliczania kar umownych określonych w pkt 2. 

 

2. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania określającego ich 

wysokość. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

4. Zapisy tego paragrafu obowiązują także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy. 
 

§10 

Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu, 

za wyjątkiem zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego. 

§11 

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozpoznawane będą przez Sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 
§13 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 
Zaprawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA







 


