
 
UMOWA  Nr     /2010 

Odtworzenie zabytkowego załoŜenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku 
przejścia huraganu  w dniu 23.07.2009r -  usunięcie drzew wraz z frezowaniem pni 

 
zawarta w dniu  …………………. 2010r pomiędzy Gminą  LEGNICA mającą swą 
siedzibę przy placu Słowiańskim 8 w Legnicy  
NIP 691-00-11-742  REGON 390647251 
reprezentowaną z upowaŜnienia Prezydenta Miasta Legnicy przez Panią  Jadwigę 
Zienkiewicz - Zastępcę Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a Firmą   ………………………………………………….. 
mającą swą siedzibę w ………………………………….. przy ul. ……………………………. 
REGON : ……………………… 
NIP:  …………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
reprezentowaną przez:  ……………………………………………….. 
 
W  wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759- z późniejszymi  zmianami) 
została wybrana oferta Wykonawcy, który oświadcza, Ŝe zakres świadczenia 
wynikający z postanowień niniejszej umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
 

§ 1. 
1.  Zamawiający powierza a wykonawca przyjmuje do wykonania usunięcie drzew 

wraz z frezowaniem pni na terenie Parku Miejskiego. 
2. Zakres rzeczowy  prac i technologia ich wykonania określona została w 

następujących załącznikach stanowiących integralną część z umową: 
a) tabela inwentaryzacyjna i gospodarki drzewostanem -załącznik nr 1, 
b) przedmiar  robót-załącznik nr 2, 
c) specyfikacja  wycinka drzew i frezowanie  karpin po wyciętych drzewach – 

załącznik nr 3, 
d) mapa Parku Miejskiego z naniesioną lokalizacją drzew będących przedmiotem 

umowy - załącznik nr 4, 
e) kosztorys ofertowy -załącznik nr 5. 

 
§ 2. 

1. Przekazanie terenu prac nastąpi w dniu………………………….  
2.Zamawiający oświadcza, Ŝe teren Parku Miejskiego jest nieogrodzony, 

ogólnodostępny. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania sektorów prowadzonych prac  

tablicami ostrzegającymi o zakazie wstępu i istniejących zagroŜeniach oraz 
ustawienia zapór zagradzających dostęp do miejsc realizacji usługi. 

 
§ 3. 

Termin obowiązywania umowy : do 30.04 .2011r. 
 
 
 



 
§ 4. 

1. Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych, 
wyszczególnionych w wypełnionym przedmiarze robót- kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 
Wypełniony przedmiar robót stanowi integralną część umowy.  

2. Wynagrodzenie ustala się wstępnie na podstawie ryczałtowych cen 
jednostkowych według zasad określonych w wypełnionym przedmiarze robót na 
kwotę brutto ……………………zł, słownie:…………………………………………złotych,  
w tym podatek VAT: ……………zł,  słownie ………………………………….….. złotych 

3.  Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 
powykonawczego w oparciu o protokół obmiaru wykonanych prac oraz cen 
jednostkowych, o których mowa w  ust.1. potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego. 

4. Płatność za wykonane roboty nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia faktury  Zamawiającemu, płatne w dwóch transzach: 
1) I transza za wykonanie zakresu prac wymienionych w „Specyfikacji”, w pozycji   

„zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni” lp. 1,    płatna 
w terminie do 31.12.2010r 

2) II transza za wykonanie zakresu prac wymienionych w „Specyfikacji” w pozycji   
„zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni” lp. 2, płatna w 
terminie do 30.04.2011r 

5.  Terminy zapłaty, o których mowa w ust. 4 uwaŜa się za zachowane jeśli w tych 
terminach zostanie dokonane polecenie przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego do banku Wykonawcy. 

 
§ 5. 

Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonane prace  nastąpi po zakończeniu 
całości prac  objętych § 1, na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
 

     § 6. 
1.  Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach  
i wysokościach: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  

w wysokości 2.000 zł brutto za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, 
b) z tytułu uszkodzenia drzew sąsiadujących lub elementów infrastruktury 

parkowej w wysokości 1.000 zł liczone od kaŜdego obiektu oddzielnie. 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy  wysokości 

120.000,00 zł brutto ( słownie; sto dwadzieścia tysięcy złotych). 
2.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. Zamawiający zastrzega potrącenie naleŜnych kar umownych z wynagrodzenia  
Wykonawcy. 

4.  Za szkody powstałe w trakcie  wykonywania usługi odpowiada  Wykonawca. 
 
 

 



 
§ 7. 

1.   Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru. 
2. Zamawiający do odbioru prac przystąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakresu prac do odbioru i dokona odbioru w ciągu 2 dni. 
3.  Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 
 

§ 8. 
1.  Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
2. Wykonawca nie moŜe przenieść na Ŝaden podmiot trzeci wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 
3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Zamawiającego.  

 
 

§ 9. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy. 

 
§ 10. 

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach  po 2 egzemplarze dla kaŜdej ze 
stron. 

 
 
   

ZAMAWIAJĄCY:                          WYKONAWCA: 
           ……………………………..    …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


