Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego na wykonanie usługi wycinki i korekty drzew
na terenie Miasta Braniewa

Projekt UMOWY NR ........
została zawarta w dniu ..........…. r.
pomiędzy:
Gminą Miasto Braniewo Zakładem Gospodarki Komunalnej w

Braniewie,

ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00,
reprezentowaną przez Andrzeja Karpińskiego - Dyrektora Zakład Gospodarki
Komunalnej, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
zwaną dalej Zamawiającym
a
..................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ......................
.............................................................................................................................................
NIP: ……………………... Regon: ………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi metodą alpinistyczną wycięcia
19 szt. drzew (bez frezowania pni), cięcia pielęgnacyjne do 30% koron drzew
w ilości 9 szt., rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta
Braniewa.
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową:
1) zabezpieczenie terenu,
2) wycinka drzew zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy,
3) pocięcie pni i dużych konarów drzew na elementy umożliwiające ręczny załadunek
na środki transportu,
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4) złożenie drewna w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w najbliższej
okolicy przeprowadzanych cięć,
5) usługę

należy wykonać

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami, normami

technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z póź. zm.) i sztuką ogrodniczą oraz przepisami bhp
w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami i zagospodarowaniem terenu, nie
powodując kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego oraz do oddania
przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac związanych
z wycinką i cięciami pielęgnacyjnymi koron drzew oraz za ewentualne szkody
wyrządzone osobom trzecim.
5. Wykonawca oświadcza, że zawarł obowiązujące umowy ubezpieczeniowe
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód,
jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu
zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do okazania, na żądanie Zamawiającego,
aktualnych umów z ubezpieczycielem wraz z dowodami opłacenia składek.

Termin realizacji
§2
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia …….. (zgodnie z wyborem
Wykonawcy w ofercie).
1. Termin rozpoczęcia prac: 25.01.2021 r.
2. Termin zakończenia prac: 28.02.2021 r.
Obowiązki stron
§3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy wykazów drzew z oznaczeniami terenów wycinki,
2) wskazanie Wykonawcy zakresu i miejsc wykonywanych usług,
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3) przeprowadzenie odbioru wykonanych usług,
4) zapewnienie osoby nadzorującej realizację zamówienia,
5) zapłata za wykonaną i odebraną usługę.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o ofertę Wykonawcy,
2) przejęcie terenów wycinki drzew od Zamawiającego,
3) oznaczenie i zabezpieczenie terenów na którym przeprowadzane będą prace oraz
zabezpieczenie

przed

uszkodzeniem

bądź

zniszczeniem

urządzeń,

obiektów

i instalacji znajdujących się na terenach przeprowadzanych prac,
4) zorganizowanie

i

kierowanie

usługą

wykonywaną

w

sposób

zgodny

z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych
w przepisach szczegółowych,
5) utrzymanie ładu i porządku na terenie świadczonych usługi

Wykonawca

zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób by ograniczyć utrudnienia,
6) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość realizowanych usług lub termin ich zakończenia,
7) ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie
prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia na terenach
przeprowadzanych prac, oraz jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac
przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. mających związek z prowadzonym pracami,
9) pocięcie pni i dużych konarów na elementy umożliwiające ręczny załadunek
na środki transportu i złożenie drewna w miejscach wskazanych w okolicy
przeprowadzanych cięć, skąd Zamawiający uprzątnie je na własny koszt i własnym
transportem,
10) dokonania na własny koszt napraw obiektów, nawierzchni bądź instalacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
powstałych z
w

wykonaniu

winy Wykonawcy oraz usunięcia
umowy

stwierdzonych

przez

wszelkich wad i

Zamawiającego

w

usterek
terminie

nie dłuższym niż przewidziany technicznie do ich wykonania,
11) ponoszenie

pełnej

odpowiedzialności

za

szkody

będące

następstwem

nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
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Odbiory
§4
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu
zamówienia, objętego niniejszą umową.
2. Zamawiający dokona odbioru usługi w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) zażądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi wyznaczając ostateczny
termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar
umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu zamówienia po raz
drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy w całości lub w części
dotyczącej poszczególnych zadań określonych w § 6 ust. 1 umowy,
c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość kosztów
z tym związanych,
d) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o usunięciu wad,
e) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady
nieusunięte w wyznaczonym terminie i koszty z tego tytułu potrącić z wynagrodzenia
brutto danego zadania, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
Nadzór
§5
1. Nadzór nad realizacją usług z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
- Sylwia Micka, tel. 55 644 29 02;
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym jest:
Nazwisko i imię ……………………………, nr telefonu: …………………………….. .
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3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga zachowania formy pisemnej
i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. Osoby nadzorujące realizację usług z ramienia Zamawiającego oraz przedstawiciel
Wykonawcy są osobami reprezentującymi strony na terenie wykonywanych prac
uprawnionymi w imieniu stron do sporządzenia protokołów odbioru zleconych usług.

Wynagrodzenie
§6
1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy:
Cena netto: ………. zł podatek VAT: ……….. % cena brutto:……….…………….. zł
słownie brutto:……………………………………………………………..…………...zł.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1, obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją robót objętych opisem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja
przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
Zasady płatności
§7
1. Rozliczenie między Stronami nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości robót,
dokonaniu bezusterkowego odbioru potwierdzonego protokołem odbioru i usunięciu
ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru usługi.
3. Należność płatna przelewem, w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury,
z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na wystawionej przez niego
fakturze.
4. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego: Gmina Miasto Braniewo Zakład
Gospodarki Komunalnej ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00.
5. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
6

Kary umowne
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 pkt 1 umowy,
2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, 1% wartości wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie
płatności.
Odpowiedzialność Wykonawcy
§9
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego
z tytułu świadczonych zgodnie z niniejszą umową usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac
objętych umową.
Postanowienia końcowe
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm).
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

…………………...........

………………………...
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