
 

 

UMOWA Nr … 

 

zawarta w dniu …………. 2020 roku w miejscowości Prudnik pomiędzy: 

Gminą Prudnik – Agencją Sportu i Promocji w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik,  

ul. Rynek 1, NIP 755-191-13-62, reprezentowaną przez Dyrektora Agencji Sportu i Promocji  

w Prudniku – Małgorzatą Halek-Malinowską, zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………. . z siedzibą …………., ul. ……………….., NIP ……………….., zwanym 

dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy bez stosowania ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 

stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji przedmiot umowy określony w § 2. 

 

§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania wycinki 55 sztuk drzew gatunku topola o obwodach pni: 80cm, 175cm, 

93cm, 229cm, 218cm, 238cm, 214cm, 163cm, 225cm, 218cm, 211cm, 200cm, 193cm, 

190cm, 191cm, 237cm, 245cm, 286cm, 206cm, 166cm, 246cm, 194cm, 230cm, 238cm, 

208cm, 221cm, 207cm, 263cm, 238cm, 312cm, 198cm, 204cm, 175cm, 186cm, 214cm, 

154cm, 234cm, 186cm, 154cm, 171cm, 174cm, 213cm, 211cm, 193cm, 269cm, 220cm, 

230cm, 200cm, 246cm, 266cm, 275 cm, 250 cm, 259 cm, 154 cm, 146 cm mierzonych na 

wysokości 130 cm, 

2) wywozu drewna, w tym gałęzi i uprzątnięcia terenu po ścince. 

2. Szczegółową lokalizację drzew do wycinki określa załącznik mapowy nr 1. 

3. Przedmiot umowy w zakresie ust. 1, pkt 1 obejmuje drzewa ujęte w decyzji Starosty 

Prudnickiego OŚ.613.25.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. oraz decyzji Starosty 

Prudnickiego OŚ…… z dnia ………….. 2020 r.  

4. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy 

przeprowadził wizję lokalną terenu i szczegółowo zapoznał się z warunkami, w jakich 

będzie wykonywał prace i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do odkupienia od Zamawiającego pozyskanego przy 

wycince drewna po cenie wskazanej w § 7 ust. 2. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 28 grudnia 2020 roku. 

2. Potwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu  

o podpisany przez strony protokół odbioru. 

3. Zamawiający upoważnia Pana Krzysztofa Pieczarę oraz Łukasza Scholz do 

nadzorowania realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz czynności związanych  

z odbiorem prac. 

 

§ 4 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami 

umowy oraz przepisami prawnymi i wymaganiami technicznymi a także decyzją, o której 

mowa w § 2 ust. 3. 



 

 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie ewentualne szkody w majątku własności prywatnej  

i publicznej poczynione w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.  

3. W trakcie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do do 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem roślinności rosnącej w obrębie wykonywanej 

wycinki.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego czy ww. czynności zostały 

przewidziane na dzień złożenia oferty. 

 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wycinka drzew zgodnie z decyzją, o której mowa w § 2 ust. 3, 

2) przygotowanie pozyskanego drewna do wykonania obmiarów, 

3) zrębkowanie drobnych gałęzi,, 

4)   wywózka materiału z wycinki, 

5) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu i materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

6) wykonanie na koszt własny niezbędnych czynności związanych z zabezpieczeniem 

terenu prac, 

7)   dokonanie po wycięciu każdego drzewa obmiaru kłody do ustalenia właściwej 

kubatury pozyskanego drewna przez komisję powołaną przez Sprzedającego, 

8) odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, 

9) współpraca z Zamawiającym, w szczególności poprzez osoby wskazane w § 3 ust. 

3 we wszelkich sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy, 

10) informowanie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 

11) oznakowanie terenu wycinki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), 

12) utrzymanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci, 

13) doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsc, w których wykonywane są 

prace. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności Cywilnej i 

następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………. zł netto (słownie złotych: ……..  

00/100), powiększone o podatek VAT ….% tj. ……. zł (słownie złotych: ……….. 

00/100), co łącznie daje kwotę ………… zł brutto (słownie złotych: …………….. 

00/100).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu pozyskanego podczas wycinki drewna w cenie 

125,00 zł brutto za 1 m3. 

3. Wartość wykonanej usługi, o której mowa § 2 ust. 1 zostanie skompensowana z wartością 

pozyskanego i sprzedanego Wykonawcy drewna. 



 

 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru 

zawierający w szczególności wskazanie masy i ilości pozyskanego drewna opałowego  

w m3. 

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy wyliczone zgodnie z ust. 1, 2 i 3 w ciągu 14 dni od daty wpływu 

faktury do Agencji Sportu i Promocji w Prudniku. 

6. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

8. Faktura VAT wystawiona bezzasadnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia  

w realizacji umowy w wysokości 100,00 zł. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

3. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

kary umownej na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego  

mu wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni  

od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

1. Zamawiający informuje Wykonawcę: 

1) udostępnienie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, niemniej nie udostępnienie wskazanych danych osobowych oraz 

niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi podpisanie umowy; 

2) Administratorem ……. danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i Promocji  

w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1; 

3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji 

Sportu i Promocji w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1, tel. 77 4376655, adres 

email: promocja@prudnik.pl; 

4) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz 

możliwość ich poprawiania, aktualizacji, zmiany lub usunięcia. Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, w dowolny 

sposób, tak w całości, jak i w części. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) został poinformowany przez Administratora Danych Osobowych, że podane przez 

niego dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celu realizacji umowy; 

2) został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

jednocześnie niezbędne do realizacji umowy, 

3) zapoznał się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści jego danych 

osobowych i możliwości ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. 

 

§ 10 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
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można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia 

należytego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub 

podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez 

takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

§ 14 

Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

  

    ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 


