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 UMOWA Nr  …. / K-IO/ 2018 
 

W dniu …..  marca 2018 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 
Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 (NIP 671-16-98-541, 
Regon 330920736),  zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, którą  reprezentuje: 

  Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg 
a ………………………………………………….…..………………………………..mającym swą 
siedzibę przy ul…………………………….., (……….)kod*,   ……………………(miejscowość)* 
, NIP : ……-…..-…..-….., Regon :………………………., (wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ………………………  przez Sąd Rejonowy w ………………   
…. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego)*  zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którego  
reprezentuje: 

…………………………..………… - ……………………………..……….., 
 

 

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 

2017r. poz. 1579 z póź. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie „Porządkowanie 
terenów leśnych  - pozyskanie drewna z 63 drzew”. Wycinka drzew nastąpi z terenu 
dwóch działek będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg. Działki geodezyjne nr 2/2 
obr 1 K-g oraz nr 12/1 obr 2 K-g są położone w rejonie ul. Arciszewskiego i ul. Klonowej. 
Według ewidencji gruntów jest to użytek leśny „Ls”. 

2. Drzewa wytypowane przez brakarza do wycinki (z których będzie pozyskiwane drewno) 
to wywroty, złomy bądź drzewa obumarłe (opanowane przez organizmy szkodliwe). 
Drzewa te zostały szczegółowo opisane i zlokalizowane w  załącznikach od nr 2 do 5 
„Zapytania ofertowego”. Dla ułatwienia lokalizacji drzew w terenie ich pnie oznakowano 
numerami namalowanymi czerwona farbą. Drzewa te znajdują się wzdłuż ciągów 
pieszych, bądź pieszo jezdnych. 

3. Według operatu brakarskiego z wyciętych drzew powinno się pozyskać około 43m3 masy 
drewna. Na działce geodezyjnej nr 2/2 obr 1 K-g znajduje się  43 egz. drzew do wycięcia 
(od nr 1 do 43), natomiast na działce 12/1 obręb 2 K-g takich drzew jest 20 (od nr 44 do 
64, lecz bez nr 55). 

CPV 034 00000- 4 leśnictwo  pozyskiwanie drewna       
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz po przekazaniu 
prawomocnej decyzji Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu zezwalającej na pozyskanie 
drewna z lasu. 

2. Zakończenia prac powinno nastąpić  w terminie do 45 dni roboczych od ich 
rozpoczęcia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) zorganizowania i prowadzenie wycinki i transportu zgodnie z warunkami  bhp, 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i  osób postronnych, 
2) powiadomienia Zamawiającego (i/lub Wydział Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego) o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie przygotowania 
(skubikowania) drewna do ocechowania, 

3) przetransportowania  pozyskanego drewna na wskazany plac składowy i ułożenie go 
tam w stosy,  

4) uprzątnięcia wyrównanie terenu po pracach (dopuszcza się rozsypanie zrębków na 
ściółce wokół drzew), 

5) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia prac wraz z przekazaniem dokumentów 
magazynowych (PZ),  

6) wyznaczenia swego przedstawiciela do udziału w komisji odbiorowej. 
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§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości …………………………………… zł brutto ( w tym …..%VAT), 
(słownie brutto ………………………………………………………………………………….). 

2. Zamawiający oświadcza, że środki finansowe na pokrycie kosztu robót objętych niniejszą 
umową będą pochodziły z budżetu Miasta Kołobrzeg:  dział 900, rozdział 90004 . 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości określonej w ust. 1 zostanie 
uregulowana w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.  

§ 4 

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru  
podpisany przez strony. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia 
umownego za zadany przez Zamawiającego przedmiot umowy. 

3. Odbiór prac Zamawiający wykona w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
§ 5 

1. Kontrolę nad zleconymi pracami z ramienia Zamawiającego prowadzi Wydział Komunalny. 
2.  Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy będzie : 
      ………………………………..……….– …………………………..……………………. . 

 
§ 6 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  określony  w § 1 z należytą 
starannością, fachowo, zgodnie wymogami dotyczącymi tego rodzaju prac.  

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac  ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób 
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich  
prowadzeniem. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w trakcie 
realizacji usługi, a powstałe z winy Wykonawcy. 

4. Odpowiedzialność wynikającą z zaniechania lub wadliwego wykonania usługi będzie 
ponosił Wykonawca.  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nieterminowe wykonanie określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 

0,10% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy 
dzień przekroczenia terminu. 

b) za  nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,10% 
oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1  umowy za każdy dzień 
uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% 
oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1umowy. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za nieterminowe przeprowadzenie odbioru w wysokości 0,10% oferowanej kwoty 

zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień uchybienia terminu, 
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał  być przeprowadzony. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 
10% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wystawionej faktury. 
§ 8 

Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 10 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Integralną częścią umowy jest  złożona przez Wykonawcę oferta (wypełniony Formularz 
Ofertowy) oraz  dokument Zapytania ofertowego z załącznikami. 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: z czego 2 egz. 
otrzymuje Zamawiający, natomiast 1 egz.  Wykonawca. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

Oferta Wykonawcy 

 

 

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG 

Sprawdzono pod względem 
1) merytorycznym 
 
 
 
 

2) zgodności  z prawem 
 
 

Sporządził :  
 
dnia: ………………. 2018r 
 


